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Referat fra ekstraordinær generalforsamling 
torsdag den 1. juni 2006 kl. 18:00 

Birkerød Bibliotek, lille sal 
Stationsvej 38 
3460 Birkerød 

 
 
Der var på den ekstraordinære generalforsamling mødt repræsentanter fra 26 ejendomme, 
heraf 6 ved fuldmagt. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 17 stk 6.: 
 

1. Valg af dirigent (og referent) 
GH blev valgt enstemmigt og informeret om at indkaldelsen var blevet indkaldt lovligt. 
KA blev valgt som referent enstemmigt. Dog suppleret af dirigenten. 
 
 
2. Forslag 1 fra ordinær generalforsamling til endelig afstemning, se bilag 
GH fremlagde forslaget, der var ingen der havde spørgsmål eller kommentarer. 
Der blev stemt for forslaget med håndsoprækning 
 
for : fuldtalligt 
imod : 0 
blank : 0 
 
og forslaget blev dermed vedtaget 
 

 
3. Forsalg 2 fra ordinær generalforsamling til endelig afstemning, se bilag 
GH fremlagde forslaget, der var ingen der havde spørgsmål eller kommentarer 
Der blev stemt for forslaget med håndsoprækning 
 
for : fuldtalligt 
imod : 0 
blank : 0 
 
og forslaget blev dermed vedtaget 

 
 

4. Orientering om afstemning vedr. grundene Væverholm 1 og 3, samt det videre forløb. 
 

243 har stemt ud af 307 
213 ja 
25 nej 
3 blanke 
2 ugyldige 
 
FR25: Hvorfor skal man have en ejendomsmægler til at sælge grundene?  
Svar:  Dermed er bestyrelsen uden ansvar for at alle formaliteter og love bliver overholdt. 
 
BO44: Er byggegrunde byggemodnet? 
Svar: Ingen af grundene har tilslutning af el eller kloak. Den ene har vandtilslutning 
 
Sylager 17: Giver UBG ret i brug af ejendomsmægler ved salg af grundene 
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UB29: Efter salg vil et provenu tilfalde hele UBG ? 
Svar: ja. 
 
BO44: Mener ikke at servitutten kan ophæves. 
GH svarer at det kan det godt på de 2 grunde. 
 
BO14: Hvad er bevæggrunden for at nogle ønsker at et  provenu skal tilfalde 
privatpersoner..? 
Svar: Da servitutten i sin tid blev lyst på området, blev det bestemt at et provenu ved et 
evt. salg af grundene kun skulle tilfalde den gamle Ubberød grundejerforening. I dag er de 
to grundejerforeninger slået sammen til en forening, og det har derfor været udvalget og 
bestyrelsens holdning, at provenuet skulle tilfalde den samlede forening. I fald provenuet 
skulle udbetales til de enkelte medlemmer vil det betyde at ca. halvdelen af provenuet 
afleveres i skat til staten. 
Det er selvfølgelig vigtigt at få en afklaring af, hvad foreningen skal gøre, i fald en eller 
flere af grundejerne ønsker deres andel af provenuet udbetalt, hvilket bestyrelsen vil sørge 
for bliver undersøgt. 
 
BO44: Vil gerne have belyst alle grunde/årsager m.m. i forbindelse med salg, og mener 
stadig at servitutten vil blive slettet på hele fællesarealet ved et evt. salg.  
 
HOLMAGER02: Står uforstående overfor BO44 udtalelser. 
 
GH: Servitutten bliver ikke ophævet for fællesarealet, men KUN for de 2 grunde på 
Væverholm 1 + 3. 
 
SYL17: Hvad sker der hvis én grundejer vil have pengene kontant..? 
SVAR: Det vil ikke kunne lade sig gøre, da provenuet tilfalder UBG. Alternativt skulle den 
enkelte grundejer opkræves via fordelingstal på fremtidige udgifter, hvilket bestyrelsen 
finder som værende en meget administrativ og ikke mindst yderst omkostningsfuld. 
 
BO14: Er nej stemmerne til stede. 
GH: Afstemning er hemmelig, det er kun GH der ved hvad den enkelte grundejer har 
stemt. 
 
FR44: Hvad skal pengene bruges til..? Mangler svar fra UBG.  
Alle forslag vil blive opstillet og fremlagt ved en kommende lejlighed hvorefter det er op til 
medlemmerne 
 
BO44: Stiller forslag om at afstemningen annulleres, og UBG søger advokatbistand i det 
tilfælde den enkelte ønsker udbetaling kontant. 
 
5. Orientering om Busvendepladsen 
 
SYL17: orienterer om at der er 12m forbud mod parkering på hver side af et busstop skilt. 
Er imod en vendeplads i østlig ende pga. trafiksikkerhed og imødeser en sti langs med UB. 
 
FR29: Mener at der er manglende viden i forsamlingen omkring kørsel med skolebus i 
området. Pointen er med vendeplads i vestlig ende af Ubberødvej er skæmmende i 
modsætning til modsatte ende. Mener ikke at pladsen vil være brugbar i vestlig ende, da 
der er for langt at gå. Derved vil folk bringe deres børn med bil hvilket afføder trafikkaos 
ved skolen. 
Skolebestyrelsen henstiller derfor til at bussen kører længere ind i området, f.eks. ned til 
østlig ende. Mener at pladsen i østlig ende bliver brugt mere effektivt, mere trafiksikkert, 
mindre skæmmende. Mht. gene for beboerne på Fruerhøj mener han ikke det er tilfældet 
og bussen vil samtidig servicere Frihedslyst børnene.  
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SYL13: Mener ikke at en bus til østlig ende er godt pga. trafiksikkerhed for bløde 
trafikkanter. 
 
SYL17: Bekymrer sig at HT evt. vil udvide køreplanen med flere kørsler.  
 
BOHanne: Pointere at børn sagtens kan gå til en vendeplads i vestlig ende uden problemer. 
 
6. Eventuelt.  
 
Bestyrelsen informerede om et evt. kommende fårehold på fællesarealet. 
 
Formanden orienterede om hans snarlige flytning og udtrædelse af bestyrelsen pr. 01-09-
2006, hvorefter man internt finder en midlertidig afløser indtil førstkommende lejlighed, 
hvor formandsposten så vil komme til afstemning. 
 
Bestyrelsen informerede om NESA’s kommende arbejde i området som starter med 1. 
byggemøde d. 08-06-2006. NESA forventer at holde tidsplanen som grundejerne er 
informeret om pr. brev. 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------        
Klaus Antons, formand og referent (suppleret af dirigenten) 
 
 
 
 
 
-------------------------------------- 
Grethe Hervard, dirigent  

 


