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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 20. september 2018 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Christian, Bomosevej 8 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) X   21-03-2018 

30-08-2018 

Kim Damgaard (KD) X   29-11-2018 

Morten Kirkebæk (MK) Afbud    

Mark Petersen (MP) X X  31-01-2018 

Michael Mottlau (MM) X    

Christina Kloss (CK) X   28-06-2018 

Christian Vorm (CV) X   20-09-2018 

     

Suppleanter     

Torben Bang (TB) X    

Bente Thulin (BT) X   28-02-2018 

30-05-2018 

25.10.2018 

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 sidste møde 

      Underskrevet 

 

4. Opfølgning på restancer    GH 

      GH oplyste at vi nu er nede på 26 der ikke har betalt, heraf to der kun 

      Skal betale til veje og dræn 

 

5. Projekt legepladser     LHH/KD/BT 

      PÅ Ubberød siden arbejder LHH og Trine videre med Nature Play 

      PÅ TO31 arbejder KD og BT videre med Bløcher legeplads med et legehus,  

      en vippe, et gyngestativ med 2 gynger og en sanse gynge, en rutsjebane,  

      en sandkasse og nogle balance ting  

 

6. Projekt overvågning      CK 

      Udsat til oktober møde                                    

 

7. Afslutning drænprojekt Stakkeledet   TB  

      Landinspektør mangler koordinater på brønden på marken, GH rykker 

      Kloakmesteren, herefter skal gif kort til advokat og så til tinglysning. 

 

8. Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

       Bump på Stakkeledet. Der er givet tilladelse til 40 km bump. De der  

      ligger der nu bliver fjernet og asfalt bump lægges. MM tager kontakt til  

file:///E:/Tdokumenter/ubg/bestyrelsesmøder/Indkaldelser/master/ubg.doc


Ubberød – Brådebæk Grundejerforening 
Væverholm 1 - 2970 Hørsholm - tlf.: 45 76 56 01 

e-mail: ubg@ubg.dk - www.ubg.dk 

 

side 345 

 

      ”Asfalt Kurt”, TB sender tilladelse fra kommunen til MM. 

      De nuværende bump tages op og afleveres til BT på Brådebæksvej 22 

 

       Cykelløb arrangeret af 3backroads på dele af grundejerforeningens område den 16. 

september, var uden tilladelse fra bestyrelsen. GH anmoder arrangørerne om at få tilsendt den 

påståede tilladelse fra kommunen og politiet. 

       

9. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

       TB: Landmåler er bestilt til fastsættelse af skæl på Toftebjergvej. TB taler med ejer for at 

få hæk og plankeværk flyttet. 

Bestyrelsen har modtaget klager over hegn der går helt ned til søen, altså ud over sø 

beskyttelses linjen. Det virker meget voldsomt set fra sø-siden. GH skriver til kommunen. 

        CV: Der mangler cykelstativer, CK taler med forslagsstiller fra generalforsamlingen hvor 

det blev besluttet at der skulle udfærdiges en plan over parkering af cykler. 

        BT: Bevoksning langs børnehaven på Brådebæksvej er blevet klippet, men ej fjernet, 

hvis ikke det sker i løbet af den næste uge tager BT fat i Forskerparkens gartner. 

Der er modtaget klager over meget stort hul på en grund ud til Brådebæksvej, det er ikke 

ordentligt afdækket, GH kontakter kommunen 

Ligeledes en klage over bådebro med bålplads ud på søen, GH kontakter også her kommunen. 

        MP: Nummerløs bil på Stakkeledet med en politinotering i, den er bare ikke blevet 

hentet. GH kontakter politiet. 

 

10.  Næste møder: 25.10  hos Bente og 29.11, hos Kim 

 

file:///E:/Tdokumenter/ubg/bestyrelsesmøder/Indkaldelser/master/ubg.doc

