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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Mandag den 18. marts 2013 klokken 19:30  

Mødested  : Ariane Batchelor, Stakkeledet 26 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Ariane Batchelor (AB) X   29-05-2012 

18-03-2013 

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

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

Mark Petersen (MP)    24-04-2012 

26-02-2013 

Klaus Huse (KH) X   29-01-2013 

Hans Wagner (HW) X   28-08-2012 

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

     

Suppleanter     

Henriette  Knutzen (HK)     

Torben Bang(TB) 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 

4. Generalforsamling     Alle 

      Punkterne på generalforsamlingen blev forberedt. 

 

5. Tilbud dræn Brådebæk/Toftebjergvej 

      Jeg  er blevet lovet at jeg har det sidste tilbud mandag,  

      således at  vi kan beslutte hvem der skal udføre arbejdet 

      GH fremlagde de to tilbud, der viste sig at være meget tæt på hinanden beløbsmæssigt. 

     Bestyrelsen besluttede at Morten (foeningens kloakmester) skulle udføre arbejdet minus 

     dræn på ”grusstykket” af Brådebæksvej. Dette projekt blev givet til den entreprenør der  

     også skal forestå asfalteringen af vejen. Asflateringen er et projekt beboerne selv står for,  

     dræn betales af grundejerforeningen.  

 

6. Tilbud dræn  hjørner Fruerhøj/Stakkeledet                                        GH 

      GH havde modtaget tilbud vedr. faskiner på hjørnerne Stakkeledet/Fruerhøj. Prismæssigt  

      rimelige, men da drænledningen over marken trænger til reparation, grundet lunker,  

      besluttede bestyrelsen i første omgang at udføre denne opgave, hvilket kloakmesteren er  

      blevet bedt om at udført så såre frosten går af jorden. Når dette er sket tager bestyrelsen 

      stilling til om der skal anlægges faskiner på hjørnerne, der kan virke som en slags  

      forsinkelsesbassin. 

 

 

7.  Orientering og meddelelser fra administrator   GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

      Beboere på starten af Væverholm har anmodet om at de vildtvoksende træer på  

      Væverholm 3, bliver skåret ned. Lotte tager kontakt til gartneren. 

 

 



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

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

 

side 244 

 

7. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer  

      Hans gjorde opmærksom på at Brådebæksvej og Toftebjergvej er begyndt at revne på  

     midten, grundet de mange byggerier.  Når vi går i gang med reparationer af vejene må  

     entreprenøren se nærmere på dette, muligvis vente til byggerierne er afsluttet. 

     Ariane gjorde opmærksom på, at trappen for enden af stien ved Ubberødvej 5 er ved at  

     smuldre bort. Asfaltfirmaet ser på dette når frosten er gået af jorden. 

 

    

9.  Næste møde fastsættes efter generalforsamlingens afslutning 

 

 

 


