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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 31. januar 2019 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Mark,  Stakkeledet 30 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

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

30-08-2018 

21-02-2019 

Kim Damgaard (KD) X   29-11-2018 

Bente Thulin (BT) X    

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

31-01-2019 

Michael Mottlau (MM) X    

Christina Kloss (CK) X   28-06-2018 

Christian Vorm (CV) X   20-09-2018 

     

Suppleanter     

Torben Bang (tB) afbud    

Bente Thulin (BT)    28-02-2018 

30-05-2018 

22-10-2018 

Gaurav Roy (GR)     

Administrator     

Grethe Hervard (GH)   X - 

 

Agenda                                                                                                       Ansv. 

 

1. Valg af ordstyrer     GH 

2. Valg af referent     GH 

3. Underskrift af referat fra sidste møde 

 

4. 1. udkast årsregnskab .2018    GH 

       Årsregnskabet blev godkendt, bestyrelsen blev enig om at der skulle 

      Tilføjes note til hensatte beløb til dræn og veje. Bestyrelsen foreslår at 

      Overskud fra 2018 overføres til 2019  

  

5. Budget 2019 

      Budgettet blev godkendt, bestyrelsen foreslår at kontingent nedsættes 

      Med kr. 200,- pr. grund pr. år. 

 

6. Projekt legepladser     LHH/KD/BT 

      Legepladsen på Ubberød siden bliver opsat i uge 8 

     Legepladsen på Toftebjerg 31 er opsat. Der er komme indsigelse fra Jacob, 

     BR33D, mod brug af noget af petanque banen til legeredskaber, og at man  

     ikke har trukket på erfaringer fra tidligere bestyrelsesmedlemmer.  

     Bestyrelsen har drøftet henvendelsen og har haft kontakt til en de der bruger  

     Banen, vedkommende har sagt god for den nuværende størrelse af banen,  

     men har påpeget at underlaget er forkert. KD tager kontakt og får et overslag  

     over hvad nyt faldunderlag vil koste. 

 

7. Projekt overvågning      CK 
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      Udsat til næste møde 

 

8. Indkaldelse til generalforsamling   GH 

      Generalforsamlingen er den 28. marts, de enkelte medlemmer der 

      Er på valg giver besked på næste møde 

 

9. Beretning     Alle 

      LHH skriver indledning, GH tager sig af økonomien, KD og BT af 

      Legeplads, TB af dræn 

                                    

10.  Hjertestarter     BT/GH  

       Er bestilt, den placeres på tanken. 

 

11. Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

       GH har fået henvendelse vedr. træer på arealet ud mod rundkørslen,  

      der er ønsker om at de alle fældes. Bestyrelsen besluttede at de ikke skulle 

      fældes, da de udgør et støj værn, de skal udtyndes med jævne mellemrum. 

  

      ”Skørterne” under Støjværn ud for HY 17 er knækket. GH taler med gartner  

       og får også lagt sten på indersiden. 

        

       GH har fået henvendelse fra grundejerforeninger i Rudersdal kommune vedr. 

       Snerydning af private veje om vi vil være med i ansøgning. Bestyrelsen mener 

       Vi skal støtte forslaget men tro ikke det vil komme til at gælde vores veje, det 

       Er nok mere relevant på de små villaveje. 

 

       TB har oplyst at tinglysning f dræn bag Stakkeledet er godkendt af kommunen,  

       Så mangler vi bare den endelige tinglysning. 

 

      Julegave fra kloakfirmaet, 2,5 kg Quality Street, tages med på generalforsamlingen 

       

12. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

       BT: Opfordrede til at der køres incasso sag mod de der nægter at betale samt at der  

             Rettes henvendelse til kommunen vedr. ulovlig placeres containere. 

             Areal ud for Børnehaven, der er sat træer og sten. Bestyrelsen foreslår et P- forbudt 

             skilt i tidsrummet 7-9 og 15-17, UBG betaler for skiltet, CK taler med de der ejer 

             vejarealet. 

             Gartneren mindes om cykelparkeringen 

 

       LHH: Har haft møde med chef for Shell, de er villige til at vi får brugsret over et areal på 

              tanken, åledes at udkørslen ved Brådebæksvej kan blive gjort bredere. Han vil 

              komme med nogle tegninger. 

 

       MP: Bump på stakkeledet, svært for gartneren at fjerne, vi spørger kloakfirmaet, de skal 

              lægges ved BR11A 

 

       MM: Ny bump på Stakkeledet udføres til maj. 

 

13.  Næste møder:  21.02.19 hos Lars 
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