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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Tirsdag den 28. oktober 2014 klokken 19:00  
Mødested  : Mark, Stakkeledet 30 
Sluttidspunkt :  
 
Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 
Ariane Batchelor (AB) X   25-03-2014 

25-11-2014 
Jacob Christian Hansen /JCH) X   28-01-2014 

26-08-2014 
Lotte Christiansen (LC)    24-06-2014 
Mark Petersen (MP) X X  29-04-2014 

29-10-2014 
Klaus Huse (KH) X   27-05-2014 
Hans Wagner (HW) X   25-02-2014 

30-09-2014 
Torben Bang (TB) X    
     
Suppleanter     
Richo Wagner (RW)     
Morten Kirkebæk(MK) Afbud    
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. Hajtænder og yderligere respons fra kommunen  TB 
      TB gennemgik projektet med hajtænder ved alle kryds + bump på hver 
 sin side af svinget på Stakkeledet. TB fremsender ansøgning til kommunen 
 og tager ligeledes kontakt til kommunen vedr. rabat og indkørselshældning 
 samt udledning af vand fra grund på vejen. 
 
5. Asfaltering, veje m.m.     JCH 
      Dan Traiding starter på torsdag med at reparere huller i vejene, og tager 
 mål til boldbane og fremsender tilbud vedr. asfaltering af samme. 
 JCH kontakter kommunen for at høre om reglerne vedr. riste på vejene og  
fejl på disse. 

 
6. Dræn       GH/JCH 
      Der mangler kant ved brønd på TO26, HW har kontaktet Morten Kloak,  
JCH efterspørger rensebrønde til den store græsarmerede faskine på Brådebæksvej, GH 
forhører sig hos Moren. 
Håndværkerne på TO31A har fyldt drænbrøndene på vejen med jord, GH kontakter ejer for at 
få dem renset. 
 
7.   Orientering og meddelelser fra administrator   GH 
      Herunder henvendelser til bestyrelsen 
       Flere beboere på Bomosevej efterspørger hvornår træfældningen går i gang på 
fællesarealet, GH kontakter Lotte for at høre hvad aftalen er. 
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SY17, har oplyst at med hans kendskab ti gadespejle vil vi ikke få lov til at opsætte et sådan af 
politiet, håber ikke bestyrelsen har brugt penge på dette, hvilket man ikke har gjort. 
 
Hjemmesiden er nu opdateret med alle referater. 
 
8.   Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer   
       AB: Har aftalt møde med ejeren af Ubberødgård vedr. markvandring den 9. november 
mellem 14 og 15, hvor han vil fortælle om planerne for området. Dette lægges på foreningens 
hjemmeside og på Facebook. 
      JCH: Forslår at der udfærdiges en skrivelse til områdes beboere, hvor de der har 
drænbrønde ud for grunden opfordres ti at fjerne blade m.m.. JCH udfærdiger et udkast. 
JCH har haft møde med Jes vedr. fællesarealet på TO31E, hvor Petanque banen lægges langs 
med støjværnet. Boldbanen bliver ca. 18X18 og kan bruges til fodbold, håndbold, kroket 
m.m.Der vil blive opsat bænke og borde på området. 
    
9.   Næste møde 25. november 2014 hos Ariane 
 
 
 
 


