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Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 24. oktober 2019 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Kim, Toftebjergvej 31A 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Mark Petersen (MP) X X  31-01-2019 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) X   21-02-2019 

Kim Damgaard (KD) X   24-10-2019 

Erik Andersen (EA) X   13-06-2019 

Rie Strømvig (RS) Afbud   22-08-2019 

Bente Thulin (BT) X   02-05-2019 

26-09-2019 

Christian Vorm (CV) X    

     

Suppleanter     

Gaurav Roy (GR)     

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 september; Underskrevet 

 

4. Brådebæksvej /Toftebjergvej    LHH/GH 

      (Jeg har aftalt med Kurt at vi kan kontakte ham på telefon under 

         Mødet) 

      Det blev aftalt at LHH sætter Vejtrafik i gang med et udvidet projekt,  

      der er klar til næste b-møde, evt. laver chikanerne hvor de nuværende  

      lampemaster står. 

 

5. Rapport fra legepladsinspektør, sendes i næste mail 

      Det blev aftalt at Kim sender rapporten til firmaet der opstillede legepladsen 

      på Toftebjergvej og at Lars sender rapporten til firmaet der opstillede lege- 

      pladsen på Ubberødvej, for at de kan få udbedret de fejl der er omtalt.  

 

6. Klager over bump på Stakkeledet modtaget fra kommunen, sendes 

     I næste mail. 

     GH går videre med sagen, søger om det flade bump og forespørger om 

     hvorfor der kræves skilte på Stakkeledet, når man ikke forlangte det på 

     Ubberødvej. 

 

7. Reaktion fra kommunen vedr. TO36, sendes i næste mail 

      GH svarer kommunen: Hæk er sat i skel og ikke 40cm. Bag skel som lokalplanen 

      siger, hvis kommunen vælger at give dispensation for dette, har bestyrelsen 

      ingen indvendinger. Hegnet er flyttet, men resten af hegnet går over sø- 

      beskyttelseslinjen. 
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8. Projekt  

1. Overvågning    BT 

Gruppen har fået Ok fra Belysning Danmark til at sætte kameraer 

I lygtepælene. Det er kun politi og den forurettede der kan få  

Adgang til optagelserne hvis der er sket en kriminel handling 

2. Areal TO28    MP 

Ud fra matrikelkort ser det ud til at foreningen ejer en del af søen,  

Hvorefter der må bades i søen med afsæt i nr. 28. 

3. Skader/skarv, udsat til næste møde, Skarven er fredet MP 

4. BR9     GH 

BT har fået kommunen til at se på container og det store hul. 

 

 

9. Oprydningsrunde      Alle 

      Bestyrelsen har omdelt breve til flere husejere hvor der er sten i rabat, 

      manglende rengøring af drænriste, parkering i rabat, grus i rabat m.m. 

      Bestyrelsen udfører denne opgave på opfordring fra dette års general- 

      Forsamling. 

      

                                          

10.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

a. Brev nr. 2 fra advokat vedr. bevoksning ved rundkørsel 

GH havde medbragt en skrivelse fra år 2000 hvor ejeren havde skrevet 

under på at foreningen kunne bestemme hvilken type bevoksning der 

sættes udenfor støjværnet. Bestyrelsen fastholder at der stadig topkappes.  

b. MM har ønsket at træde ud af bestyrelsen, KD vælges ti ny næstformand  

og BT træder ind i bestyrelsen. 

 

11. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

      BT: har malet gule striber langs Hyldestykket 17, s der ikke parkeres, oplyste  

            at der mangler materiale ved støjværnet, GH kontakter gartneren 

     MP: Øverste brønd ud for FR 4 virker ikke, GH kontakter kloakfirmaet. 

     EA:  Rykker for oprensning af grøft ud for HO22, samt oplyste at der er Bjørneklo  

            på stien fra SY til ST, bevoksning ved lygtepæle skal klippes, Kirsebærtræer plantes 

            og græsset skal hakkes ved bumpet mellem Bomosvej og Holmager, GH kontakter 

            gartneren. 

 

12.  Fastsættelse af næste møder:   28.11.19  hos Christian 
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