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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Tirsdag den 27. marts 2012 klokken 19:00  

Mødested  : Leif Negendahl, Bomosevej 14 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Lotte Christiansen (LC) X X  27-04-2011 

31-01-2012 

Klaus Huse (KH) X   31-05-2011 

28-02-2012 

Ariane Batchelor (AB) Afbud   25-01-2011 

28-06-2011 

Mark Petersen (MP) X   27-09-2011 

24-04-2012 

Leif Negandahl (LN) X   30-08-2011 

27-03-2012 

Jacob Christian Hansen (JCH) X   29-03-2011 

25-10-2011 

Hans Wagner (HW) Afbud   22-02-2011 

29-11-2011 

     

Suppleanter     

Tine Enghave (TE) Afbud    

Torben Bang(TB) 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 

 

4.  Generalforsamling 2012  

         

     Hvem gør hvad?                                                                                   GH 

      Opgaverne blev fordelt, således at Lotte og Leif registrerer vedr. Ubberød og Klaus vedr. 

Brådebæk. Mark sørger for drikkevarer. Referent er bestilt. 

 

5.  Orientering og meddelelser fra administrator 

      GH havde modtaget skrivelse fra Rudersdal kommune vedr. nedlæggelse/og oprettelse af 

vandhul syd for foreningen i forbindelse med udvidelse af motorvejen. GH har gjort kommunen 

opmærksom på at foreningen har et vejdræn der udmunder i det vandhul de vil fylde op. 

Kommunen har videresendt GH’s oplysninger til vejdirektoratet. 

 

Skilte med hund i snor er indkøbt og det blev bestem at GH sætter en tømrer ti at sætte 

skiltene op. 

 

GH og kloakmesteren har været til møde med ejerne af Brådebæksvej 23 for at se om det kan 

lade sig gøre at etablere en sø på deres og evt. nabogrund. Det viser sig at være umuligt, da 

de skal have jordvarmeslanger på det nævnte areal. 

Det lader ti at blive særdeles kompliceret at få afledt vejvandet på Brådebæksvej, men der 

arbejdes vider med løsninger. Vedr. anlægget på Toftebjergvej afventes møde med 

kommunen. 
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Hvis kommunen billiger at der udfærdiges dræn en sø til aftagning af vejvand på Toftebjergvej 

12 og 14, skal dette tinglyses på matriklerne.  

6.  Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

     Jacob oplyste at han og ejeren af BR33A er ved at udfærdige et projekt til kommunen vedr. 

asfaltering af grusvejen. 

Klaus er ved at rydde op i de cykler der står i stativet. Flere har ikke været brugt i årevis. Der 

sætte sedler på dem med en frist, hvorefter de fjernes. 

Lotte nævnte problemet med drænet i starten af Ubberødvej. GH har sat kloakmesteren på 

opgaven. 

      

7.  Næste møde den 24. april hos  Mark. 

 


