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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 29. april 2021 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Bente, Brådebæksvej 22 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Mark Petersen (MP) X X  29-10-2020 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) X   27-08-2020 

Kim Damgaard (KD) X   26-11-2020 

Eric Andersen (EA) X   25-06-2020 

Bente Thulin X   28-05-2020 

29-04-2021 

Leif Negendahl (LN) afbud    

Christian Vorm (CV) X   24-09-2020 

     

Suppleant     

Hanne Tidemand     

Administrator     

Grethe Hervard (GH) X  X - 

 

Agenda                                                                                                       Ansv. 

 

1. Valg af ordstyrer     GH 

2. Valg af referent     GH 

 

3. Underskrift af referat fra møde i november 2020, 

      Underskrevet. Grundet Covid 19 har der ikke været afholdt møder 

      i januar, februar og marts måned. 

 

4. Underskrift af årsregnskab 2020 og fastlæggelse budget 2021 GH 

       Underskrevet, budget 2021 blev godkendt med et lille underskud 

 

5. Generalforsamling, valg til bestyrelse, forslag 

      Udkast til indkaldelsen, uden en fastsat dato, blev godkendt. 

      Mark ønsker ikke at fortsætte som formand, Christian er villig til at 

      overtage posten, Erik er villig til at fortsætte, Lars ønsker at stoppe, 

      Bente er villig til at stille op til bestyrelsen, der mangler således 

      2 kandidater fra området nord for Ubberødvej samt en suppleant 

      De indkomne forslag blev gennemgået 

6. Dræn       GH 

a. Stakkeledet, her skal der ses på vandproblemer på  

Strækningen 40 til 48, GH kontakter kloakmesteren 

b. Generelt, regnvandsproblemer tages med i beretningen 

med oplysning om hvad det er muligt for foreningen at klare  

 

7. Brådebæksvej hegn ved Shell    CV 

      Tømrermesteren er påbegyndt arbejdet 

 

8. Projekt Toftebjergvej    LHH 

      LHH har via en speciel oprettet facebook gruppe indhentet forskellige 

     forslag til forbedringer af både vejen og drænforholdene, der ønskers 

     en udvidelse af vejen på ca. 1 meter med chikaner, bedre brønde, evt.  

     flere faskiner, ny asfalt helt op til legepladsen ved TO31E. Hyldestykket 

     inddrages i projektet fra rundkørslen til Toftebjergvej.    
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9.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

a. Udtynding på fællesarealet bag Bomosevej, er udført helt til Ålhøj 

b. Sag UB 4, møde med alle parter afholdes 6. maj, GH og CV 

 repræsenterer UBG 

c. Manglende hæk, GH kontakter de beboere der mangler at sætte hæk ud  

mod vej og sti 

d. Højre vigepligt + hastighed, Der indkøbes flere hastighedsskilte til Ubberødsiden 

e. Grøn rabat, de beboere der har lagt belægning i indkørslen helt ud til vejen  

kontaktes, da der skal være grøn rabat, armeringsnet og græsarmeringssten er Ok, 

men vejvand skal kunne trænge ned i jorden. Granitskærver ved overkørslen skal 

ligeledes fjernes, de ødelægger asfalten. 

 

       

10. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

      Eric: Tranekærstieen trænger til klipning ved lygterne fra Sylager mod Stakkeledet,  

      Skraldespand hvor Ubberødvej møder Smedebakken og en ved hundegården bør indkøbes.  

      GH kontakter gartneren. 

      Bente: Havde modtaget en henvendelse vedr. en kedelig episode en sen nat, hvor en ung 

      Alkohol og  narkopåvirket mand have forsøgt at bryde ind i et hus, havde meget voldsom  

      og truende opførsel, heldigvis kom politiet hurtigt og den unge mand blev anholdt. 

      Dette gav anledning til at bestyrelsen endnu en gang vil undersøge hvad det vil koste at få 

      et vagtværn til at rundere i området. 

      

 

11.  Fastsættelse af næste møde:   27.05.2021             
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