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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Tirsdag den 26. august 2014 klokken 19:00  
Mødested  :  Jacob, Brådebæksvej 33D 
Sluttidspunkt :  
 
Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 
Ariane Batchelor (AB) X   25-03-2014 

28-10-2014 
Jacob Christian Hansen /JCH) X   28-01-2014 

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

25-11-2014 
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) AFBUD    
Morten Kirkebæk(MK) 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. Hajtænder/Bump      TB 
      TB refererede fra møde med Michael Didrichsen fra Rudersdal Kommune.  
MD mente det var en god ide med hajtænder, TB skal indsende ansøgning til kommunen. 
Vi får ikke tilladelse til at opsætte gadespejle ved Stakkeledet i svinget og Brådebæksvej hvor 
tilkørselsvej støder ud i Brådebæksvej, da det giver falsk trykhed. 
MD påtalte bump på strækningen Brådebæksvej 33A/20 og videre frem, da der ikke var opsat 
skilt der advarede om de nævnte bump. 

 
5. Hjemmeside, valg af person der passer den 
      Leif fra Bomosevej 14 har tilbudt at opdatere hjemmesiden.  
GH informerer både Leif og Trine der har udfærdiget hjemmesiden. 
6. Møde med kommunen    GH 
      GH rykker kommunen for opfølgning på gennemgang af området. 
Samtidig kan vi henvise til kommunens hjemmeside, hvor der under Fanebladet: By, bolig og 
trafik, er oplysninger om Sten i rabatten samt en folder vedr. Brug af vejareal-råden over vej. 
 
7. Møde med ejer af Ubberødgård    GH/AB 
      Både GH og AB har haft møder med den nye ejer af Ubberød Gård. AB kunne oplyse at de 
skure der vil blive opstillet på matriklen, ikke vil kunne ses fra foreningens matrikler, dernæst 
at det er tilladt at færdes på stierne omkring foldene, men at hundene skal være i snor. Ejeren 
gør opmærksom på, at det ikke er ham, men Aboretet der sætter pæle rundt om Ubberød 
Dam. 
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GH har haft møde vedr. søen bag Stakkeledet 71/73. Ejeren af Ubberødgård er villig til at 
lægge arbejdskraft til for at få opgravet søen, og det er aftalt at foreningen betaler kr. 5.000 + 
moms for medvirken til at søen bliver oprenset. Ejerne at Stakkeledet 71 og 73 er opfordret til 
at bygge en form for dige ned mod søen. 
8. Veje, tilstand     JCH 
      Der er aftalt gennemgang med Kurt (asfaltfirma), TB og JCH fredag den 29. august 
9. Næralarm, se tidligere fremsendt mail   GH 
      GH videregiver mail til Peter Alstrup, ST 32, der tidligere har stået for  
”Nabo alarm m.m..” 
10.  Orientering og meddelelser fra administrator   GH 
      Herunder henvendelser til bestyrelsen 
GH oplyste at BR33/35 har betalt konverteringsbidrag og at det dræn de ødelagde i forbindelse 
med rydning af grunden er blevet reetableret. 
Dernæst har der været en del henvendelser vedr. støjværn langs opkørslen fra motorvejen, 
om det blev gjort højere og endelig klager over t der kommer større vandpytter når det har 
regnet. 
 
11.  Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer   
AB kunne oplyse at der allerede var begyndt at blive lagt an til næste års Sankt hans bål, 
gartnerne bedes ikke slå græsset i nærheden af bålet for at forhindre at alt for meget bliver 
lagt på ”bålet”. 
AB oplyste at hun ville indhente et 3. tilbud på fodboldbane og Petangbane på fællesarealet 
ved TO 31.    
12.  Næste møde 30. september 2014 hos Hans 
 
 
 
 


