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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Onsdag den 28. juni 2017 klokken 19:00  

Mødested  : Lars Høyer Holmqvist, Toftebjergvej 31G 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) X   28-06-2017 

Kim Damgaard (KD) X    

Morten Kirkebæk (MK) X   25-01-2017 

Mark Petersen (MP) X   31-05-2017 

Henrik Fallentin (HF) X X   

Christina Kloss (CK) X   30-08-2017 

Torben Bang (TB) X    

     

Suppleanter     

Claus Permin (CP) X    

Bente Thulin (BT) X    

Administrator     

Grethe Hervard (GH) X  X - 

 

Agenda                                                                                                       Ansv. 

 

1. Valg af ordstyrer     GH 

2. Valg af referent     GH 

3. Underskrift af referat fra sidste møde; underskrevet 

 

4. Regnskab 1. halvår, medsendt; regnskabet blev gennemgået,  

                                                        28 mangler at betale 

                                      

 

5. Opfølgning på tur i området 18.06.2017   Alle 

       Der blev primært talt om Brådebæksvej, hvor der blev lagt vægt på  

      at løsningen skulle prioritetsmæssigt være  

      sikkerhed-fremkommelighed- æstetik. 

      Forslag om at undersøge om der kan laves P-plads på forskningscentrets  

      areal ved børnehaven, til forældre der sætter børn af. 

      Indkørslen ved Shell-tanken skal der gøres noget ved, den er for smal og  

      der opstår mange farlige situationer. TB kontakter kommunen. 

      Tranekærstien trænger ti at blive trimmet, GH kontakter gartneren 

 

6. Dræn: Stakkeledet     GH/MK/TB 

      Gravetilladelse forventes indenfor kort tid, og så går Grave Morten i  

      gang med at rydde arealet hvor røret skal ligge. 

 

7. Reetablering bump Ubberødvej    MK 

     Bumpene skal være 40 km modificerede bump. MK tager kontakt til Kurt  

     og får sat processen i gang. Kommunen har modtaget klage over bumpet 

     på Stakkeledet, TB ansøger kommunen om tilladelse til at anlægge et  

     bump der grundet det farlige sving. 

 

8. Toftebjergvej 36,      GH/TB 

      Kommunen arbejder med sagen. 
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9.  Fællesarealer 

      Der blev primært talt om legepladsen hvor vi sagde Ok til det forslag  

      legepladsudvalget kom med. LHH tager kontakt til udvalget for om muligt  

      at få nogle redskaber til en legeplads på friarealet på Toftebjergvej med i  

      bestillingen. 

 

10.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

       Der er modtaget klage over bevoksningen på stien bag Fruerhøj, GH  

       kontakter gartneren. 

       Forespørgsel om fællesarealet kunne blive slået inden græsset blomstrer  

       grundet mange har græspollen allergi, det er for sent i år, men vi kan  

       prøve til næste år. 

 

11.  Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

       CK; anmodede om, at den store sten ved busholdepladsen blev flyttet lidt,  

           GH anmoder gartneren om dette 

       TB; Opfordrede til at de høringer der blev sendt til bestyrelsen,  

             blev lagt på hjemmesiden, så beboere med interesse for sagen kunne  

             kommentere. 

             Opfordrede til at indkaldelsen til B-møder kom en uge før. 

 

12.  Næste møde:  30. august hos Christina  
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