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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Tirsdag den 28. maj 2013 klokken 19:00  

Mødested  : Jacob Christian Hansen, Brådebæksvej 33D 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Ariane Batchelor (AB) X   18-03-2013 

Jacob Christian Hansen /JCH) X   28-05-2013 

Lotte Christiansen (LC) Afbud   30-04-2013 

Mark Petersen (MP)    26-02-2013 

Klaus Huse (KH) X   29-01-2013 

Hans Wagner (HW) X   25-06-2012 

Torben Bang (TB) X X   

     

Suppleanter     

Henriette  Knutzen (HK)     

Hanne  Sparre (HS) 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. Regnskab for de første 5 måneder, vedlagt   GH 

 

5. Asfaltering ”Grusstykket af Brådebæksvej”   JCH 

      Grundejerforeningen deltager med et beløb svarende til hvad beboerne på vejen har 

indbetalt til asfaltering, svarende til kr. 158.500. Hvis der skal ydes større bidrag, skal det 

forelægges på en ekstraordinær generalforsamling- 

 

 

6. Dræn, herunder reetablering af vejsider hvor der er gravet             GH 

      Morten er klar til at gå i gang med renovering af drænrøret over marken bag 

Fruerhøj/Stakkeledet. Morten mangler et telefonnr. Til ejeren af marken. Ariane har det og 

sender det til GH 

Vedr. drænprojektet på Toftebjergvej og Brådebæksvej anmodes Morten om at stabilisere 

vejsiderne med gitternet, der hvor der lægges faskiner.. 

 

7. Fællesarealer, projekter    LC 

      Udgåede kirsebærtræer fjernes, GH /LC taler med gartneren. 

Der købes nye net til fodboldmålene, Ariane, og fodboldmålet fra legepladsen flyttes til 

rundboldbanen. 

Fodboldbanen fræses til efteråret og der lægges ny muldjord på. 

 

8. Hjemmeside     KH 

      Der er kommet tilbud fra ny beboer om hjælp til siden. KH tager kontakt til hende.  

       

8.  Orientering og meddelelser fra administrator   GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

      Der er afleveringsforretning vedr. vejstykket på Toftebjergvej 31 den 7. juni. GH deltager 

fra grundejerforeningen. 
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9. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer   

      HW: Der er bjørneklo på TO 31, GH tager det med ved afleveringsforretningen 

             Der mangler jord ved støjværn, især ved HY13, GH kontakter Niels. Ligeledes  

             mangler der planter op ad hegnet visse steder. 

     KH: 2 cykler i stativet bliver aldrig rør, Der sættes mailamærker på, sker der intet, fjernes 

           Cyklerne 

     JCH: Ordensregler omdeles til de der ikke overholder de regler der er i foreningen.  

            Adressen noteres og hjælper det ikke får GH besked og der sendes et brev. 

Vejene fordeles på følgende måde: 

BR: JCH 

TO+HY:HW 

UB+VÆ:KH 

ST+FR:AB 

VI+ÅL:LC 

BO: MP 

HO+SY:TB 

     TB: Tager kontakt til Mogens Koch for at finde skelpæle ved UB5, ejeren af UB5 har lovet 

at indhente tilbud på fjernelse af asfalt  

 

 

    

10.  Næste møde 25. juni hos Hans 

 

 

 


