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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Tirsdag den 31. marts 2015 klokken 19:00  
Mødested  : Jacob, Brådebæksvej 33D 
Sluttidspunkt :  
 
Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 
Ariane Batchelor (AB) X X   
Jacob Christian Hansen /JCH) X   31-03-2015 
Morten Kirkebæk (MK) X   26-02-2015 
Mark Petersen (MP) X    
Klaus Huse (KH) X   27-01-2015 
Hans Wagner (HW) X    
Torben Bang (TB) X    
     
Suppleanter     
Richo Wagner (RW)     
     
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, samt revisionsprotokol  

 
4. Generalforsamling, sidste detaljer   GH 
      Ariane medbringer projektor. De der ønsker  have materiale til  
fremvisning skal sende det til Ariane i god tid før generalforsamlingen. 
 
5. Tilbud Væverholm 3    GH 
      Foreningen har modtaget et tilbud fra en interesseret køber til VÆ3.  
Bestyrelsen har konsulteret to lokale mæglere og har fremsendt et modbud. 
 
6. TB’s møde med kommunen og politiet om vigepligt   TB 
      Torben har gået en runde med kommunens repræsentant samt en  
repræsentant fra politiet. I fald hajtænder er dækket af sne gælder den  
almindelige højre vigepligt. Spørgsmålet tages med til generalforsamlingen  
til orientering. Muligvis kan der lægges et bump på hjørnet af Stakkeledet  
ved nr. 21-25. 
 
7. Orientering og meddelelser fra administrator  GH 
      Herunder henvendelser til bestyrelsen 
       GH efterlyse en kontaktadresse ti ST 40 da tidligere mail ikke virker længere. 
 
8.   Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer   
       HW: Drænbrønd ved p-plads TO 30 tager ikke regnvandet, skal tilses. GH 
 kontakter Morten Kloak. Der er diverse revner på Toftebjergvej, JCH ser på det  
og tager fat i asfaltfirmaet. 
 
TB oplyste at han og JCH mødes  i denne uge med kommunen ang.  
Brug af rabat/fortov, installationer, depoter m.m. 
.  
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JCH: Oplyste at vi på Ubberødvej fik lavet reparation på 30m2 for 15 m2’s pris . 
Petanquebanen på TO31E er ved at blive anlagt og JCH sætter Jes i gang med fodboldbanen. 
 
KH. Har aftalt møde med gartneren ved VÆ1, angående træer 
MK spurgte til drænet fra søen ved ST71 og 73. GH oplyste at Morten Kloak var sat i gang med 
at søge kommunen vedr. anlæggelse af dræn bag Stakkeledet på Ubberødgårds jorde. 
 
AB, vedr. Multihuset og det materiale der forefindes, om det skal overdrages til bestyrelsen til 
opbevaring på arkivet 
 
8. Næste møde er generalforsamlingen den 29. april,  

næste bestyrelsesmøde  27. maj hos Ariane 
 
 
 


