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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Onsdag den 31. januar 2018 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Mark, Stakkeledet 30 

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) X   28-06-2017 

Kim Damgaard (KD) X   27-09-2017 

Morten Kirkebæk (MK) X   25-01-2017 

29-11-2017 

Mark Petersen (MP) X X  31-05-2017 

31-01-2018 

Henrik Fallentin (HF) X   25-10-2017 

Christina Kloss (CK) X   30-08-2017 

Claus Permin (CP) X   28-02-2018 

     

Suppleanter     

Torben Bang (TB) X    

Bente Thulin (BT) 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, Underskrevet 

 

4. Årsregnskab 2017,                                          GH 

      Årsregnskabet blev gennemgået og bestyrelsen besluttede at det  

indkomne konverteringsbidrag skulle overføres til asfaltering og  

årets overskud skulle overføres til drift år 2018 

 

5. Budget 2018     GH 

      Blev godkendt uden stigninger 

 

6. Fastsættelse af dato for generalforsamling 

      Blev fastsat til den 24. april, hvor det var muligt at få det sædvanlige lokale. 

 

7. Beretning, hvad skal den indeholde, hvem skriver hvad?                                        

      Opgaverne blev fordelt således: 

      TB skriver om dræn 

      MP skriver om fællesareal 

      LHH skriver om legeplads 

      GH binder sammen og skriver om økonomi 

 

8. Dræn: Stakkeledet     GH/MK/TB 

      Det nye dræn virker perfekt, der mangler den sidste finish samt  

Genopretning af tilkørslen til forsyningens areal.  

 

9. Forslag vedr. Brådebæksvej med vielommer 

      Bestyrelsen går ind for at vejen gøres bredere , at der laves chikaner 

Samt at der søges om at området bliver til 30km zone. 
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10.  Fællesarealer,      GH/MP 

       Gartneren har ryddet det aftalte areal langs Stakkeledet 22 til 36. 

 

11.  Lokalplanforslag 257    TB 

      TB har udarbejdet en indsigelse vedr. forslaget som bestyrelsen bakker  

op om, det blev aftalt at KM redigerer oplægget inden det sendes ind. 

 

12.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

       GH oplyste at der havde været en del henvendelser fra SY17, vedr. mudder 

på Sylager i forbindelse ed drænarbejdet på marken. I det omfang bestyrelsen  

konstaterede at det var nødvendigt at vejen blev fejet, blev der sendt bud til  

kloakmesteren 

GH havde haft en henvendelse fra gartneren der oplyste, at nogle beboere var  

begyndt at bruge de opstillede skraldespande til husholdningsaffald. Henstilling 

om at undlade dette er lagt på facebook. 

 

13.  Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

       TB oplyste at politiet havde sagt OK til bump på Stakkeledet ved 18-20 

      TB havde talt med Ole Byrgesen, Arboretet vedr. rensning af renden fra Brådebæksø til 

Slotssøen. 

      TB oplyste at der er bestilt landmåler til afsætning af skel ved TO 36, han kommer når 

frosten er af jorden. 

      LHH oplyste at Ubbrødgård havde tilbudt t holde fælles fastelavnsfest, nærmere udspil fra 

gården afventes.  

      BR25 og TO 26 skal have skrivelse vedr. manglende hæk mod sti til henholdsvis sø og 

pumpestation. 

 

14.  Næste møde:  28. februar 2018 hos Bente 
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