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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Onsdag den 31. august 2016 klokken 19:00  
Mødested  : Henrik Fallentin, Vingen 10B 
Sluttidspunkt :  
 
Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 
Ariane Batchelor (AB) X   25-05-2016 
Jacob Christian Hansen /JCH) X   30-03-2016 
Morten Kirkebæk (MK) X   29-06-2016 
Mark Petersen (MP) X X  24-02-2016 
Henrik Fallentin (HF) X   31-08-2016 
Henrik Frank (FR) X   28-09-2016 
Torben Bang (TB) X    
     
Suppleanter     
Claus Permin (CP) 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. Følgearbejder asfaltering    JCH 
      Bumpene er et problem, de er for voldsomme til 40 km zone, vejen kan  
laves om til 30 km zone, hvor kommunen har tilbudt deres assistance. Kommunen og politi 
tager først stilling når vi har haft en afstemning blandt beboerne. 
 
5. Dræn: Stakkeledet      GH/MK/TB 
      Foreningens advokat sender udkast til servitut til Ubberødgård og foreningen. 
 
6. Resultat ”kampagne oprydning” husk medbring lister  TB/JCH 
      Opfølgning til næse gang vedr. de der har fået anmærkninger. 
 
7. Fællesarealer      
      Der er nedsat et legepladsudvalg der kommer med oplæg til bestyrelsen.  
Budgetramme kr. 25.000,-. 
Fodboldnet sættes først op ti næste år, da fodboldbanen skal total renoveres. 
Arealet rundt fællesarealet fra ST2 til Bomosevej beskæres så der er en 2 meter fri bræmme. 
Gartneren anmodes om at købe nye skraldespande. 
 
8. Orientering og meddelelser fra administrator  GH 
      Herunder henvendelser til bestyrelsen 
       GH har modtaget henvendelse vedr. gener af hanegal tidlig om morgenen.  
Ejeren er blevet kontaktet og har fået oplysninger om kommunens regler. 
GH har modtaget henvendelse vedr op stregning af vognbaner på bakkerne på Ubberødvej, det 
kan ikke lade sig gøre d vejen er for smal. 
9. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 
       AB: Hundeskiltene er afleveret til Peter, de hænges op indenfor en uge. Peter ordner 
ligeledes de bænke der trænger til at blive eftergået. 
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Høsterkøb skole fik til deres 100 års jubilæum kr. 2.500,- til børns leg og trivsel. 
JCH: ”Husk højre vigepligt” skiltene sættes op primo september. PÅ Hyldestykket ud for  
nr. 13, skal der lægges cement i kanten mod fliserne. 
MK: Har hørt om et program, hvor droner kortlægger områder hvor der er problemer med 
vand ved kraftig regn. MK vi få fat i noget materiale. 
TB: Stor ros ti Jacob for hans indsat i forbindelse med vejprojektet. 
  
 
10.  Næste møde  28. september 2016 hos Henrik Frank  
 


