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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Tirsdag den 29. januar 2013 klokken 19:00  

Mødested  : Klaus Huse, Væverholm 16 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Ariane Batchelor (AB) X   29-05-2012 

26-03-2013 

Jacob Christian Hansen /JCH) X   27-11-2012 

Lotte Christiansen (LC) X X  26-06-2012 

Mark Petersen (MP) X   24-04-2012 

26-02-2013 

Klaus Huse (KH) X   29-01-2013 

Hans Wagner (HW) X   28-08-2012 

Michael Mollerup Skov (MMS) X   25-09-2012 

     

Suppleanter     

Henriette  Knutzen (HK)     

Torben Bang(TB)     

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.   Årsregnskab 2012, vedlagt    GH 

        Regnskabet ser fint ud. Der var ønske fra bestyrelsen om flere 

 Noter for at imødegå evt. spørgsmål på generalforsamlingen 

 GH tilføjer disse. 

 Bestyrelsen foreslår at årets overskud overføres til 2013 for at undgå 

 Kontingentforhøjelse. 

 

5.   Budget 2013     GH 

Da der skal skiftes sand på legepladserne fastholdes budgettet. Der afsættes flere penge til IT-

udgifter, da hjemmesiden trænger til modernisering. 

5.  Status dræn                       GH/AB 

Gravetilladelse til faskiner er endnu ikke kommet fra Kommunen, 

der til stadighed kommer med yderligere krav. 

GH indhenter tilbud på faskiner på de store hjørnearealer på Ubberødsiden. 

 

6.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen pr. mail 

Den 19. februar 13 er der møde vedr. Toftebjergvej 31 med kommune, 

 vand- og kloakforsyning, Dong, Landinspektør, m.m. GH, JCH og HW deltager 

fra foreningens side. 

 

Der har været ekspropriationsforretning for endne af Væverholm, idet vejdirektoratet skal 

have kørselsadgang ca. en gang årligt til de to regnvandsbassiner der er på naboejendommen 

syd for grundejerforeningen. 
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En grundejer afværgede møde i fogedretten 3 timer før deadline. Nu mangler kun en grundejer 

at betale det fulde bidrag og en et afdrag. Eftefølgende har GH erfaret at vedkommende der 

mangler at betale et afdrag, er afgået ved døden. GH har rettet henvendelse ti bobestyrer. 

 

7.  Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

 

Mollerup efter lyser billeder på hjemmesiden fra sidste beboerdag. Der er problemer med at få 

dem lagt ind. GH undersøger hos webmaster eller den person der i sin tid udfærdigede 

hjemmesiden.  

 

Huse, oplyste at han havde solgt ca. 28 kvm af sin grund til motorvejsprojektet. 

 

Mark efterlyste hvor langt projektet på Stakkeledet ud for ham var kommet, således at han 

samtidig kunne omlægge sin indkørsel. GH tager kontakt til kloakfirmaet. 

 

Lotte spurgte til Multihuset og fik oplyst at gruppen stadig arbejder på projektet, samt at man 

har valgt et lokalt arkitektfirma. 

 

Jacob fortsætter med projektet asfaltering af grusvejen, der skal kobles sammen med 

drænprojekt i hele Brådebæksområdet. 

 

Ariane efterlyste et gadespejl i svinget på Stakkeledet. GH undersøger. 

 

8.  Fastsættelse af dato for generalforsamling, af hensyn 

      til opkrævning kontingent skal det være senest uge 15 

Generalforsamling bliver den 9. april på biblioteket. 

De områdeansvarlige tænker over indlæg til bestyrelsesberetning til næste gang. 

     

      

8.  Næste møde den 26. februar 2013 hos  Mark 

 

 

 


