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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 30. januar 2020 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Mark, Stakkeledet 30 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Mark Petersen (MP) X X  31-01-2019 

30-01-2020 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) X   21-02-2019 

Kim Damgaard (KD) X   24-10-2019 

Erik Andersen (EA) X   13-06-2019 

26-03-2020 

Rie Strømvig (RS) afbud   22-08-2019 

Bente Thulin X   02-05-2019 

26-09-2019 

Christian Vorm (CV) X   28-11-2019 

27-02-2020 

     

Suppleanter     

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 møde i november: Underskrevet 

 

4. Årsregnskab 2019 samt budget 2020 : Regnskabet blev godkendt, det 

     Blev besluttet at afsætte kr. 50.000 til veje og foreslå at overskud overføres 

     Til 2020. 

 

5. Fastsættelse af dato for generalforsamling,  

      Generalforsamling bliver den 15. april 2020 

      Bestyrelsen udarbejder forslag vedr. telefonpenge til bestyrelsesmedlemmer 

      Og vedr. motionsmateriale på fællesarealet. 

 

      På valg er : Christian, Kim og en erstatning for Motlau + 1 suppleant 

       Christian og Kim er villige til at fortsætte, der skal findes en kandidat til 

       Området syd for Ubberødvej samt en suppleant der kan være fra hele området. 

       Beretning: Følgende kommer med indlæg: 

       MP: Indledning 

       KD: Brug af areal ved søen 

       LHH: Legeplads + petanque 

       GH: Økonomi 

 

6. Brådebæksvej /Toftebjergvej    LHH/BT 

     Der startes med en fornuftig udkørsel ved Shell, BT taler med Shell om  

     Fastsættelse af skel. LHH sender projektbeskrivelse ti Kurt og til Kim, der  

     sender til en yderligere asfalt mand. Projektet på Brådebæksvej og 
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     Toftebjergvej opdeles i sektioner.  

 

7. Opfølgning på Rapport fra legepladsinspektør  KD/LHH 

      KD sender svar vedr. legeplads på Toftebjergvej til legepladsinspektør,  

      Lars Lej udbedrer fejl og diverse skader på legepladsen på Ubberødvej, 

      LHH rykker for deadline 

8. Tilbud fra gartner vedr. Kirsebærtræer, fremsendes i næste mail    GH 

      Tilbuddet er accepteret, fældning og plantning sker i løbet af februar og  

     marts måned, afhængig af vejret. 

 

9. Børnemotionsløb: Det lægges på facebook så alle er orienteretom løbet der  

      Kører ad Brådebæksvej samme dag som Sjælsø Rundt 

 

 

10. Rotteplage, hvad kan vi og beboerne gøre   Alle 

      Kommunen hr vedligeholdelsen langs Kongevejen minus tæt på støjværn, 

      De går i gang med rydning i løbet af februar. Gartner tager sig af efeu ved 

      Støjværn langs Kongevejen og ved cykelparkeringen. 

  

11. Projekt  

1. Overvågning    BT 

Afventer stadig svar fra kommunen 

2. Skader/skarv     MP 

Der rykkes endnu en gang 

3. BR9     GH/BT 

Kommunen er på sagen 

 

12. Oprydningsrunde, opfølgning og reaktion fra beboere  Alle 

      De fleste reagerer positivt på bestyrelsens henvendelse.   

                                       

13.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

a. advokat vedr. bevoksning ved rundkørsel 

Bestyrelsen foreslår t der afholdes møde mellem ejer og repræsentanter 

Fra bestyrelsen med deltagelse af foreningens gartner og den medvirkende  

Advokat. 

 

b. klage fra Aboretet 

Klagen lægges på Facebook 

 

14. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

      BT: Møde vedr forebyggelse af indbrud blev aflyst, da kun 16 husstande havde tilmeldt 

            sig. 

            Der mangler asfalt på hjørnet ved BR33B, grundet arbejde på 33E, GH tager fat i  

            firmaet der udførte arbejdet. 

            Brønd ud for Kims grund (snydebrønd) mangler asfalt, GH kontakter kloakfirmaet  

     LHH: Bevoksning ved støjværn ud for legepladsen på Toftebjergvej skal klippes,  

             GH kontakter gartner 

 

15.  Fastsættelse af næste møder:    

                                       27.02.20; hos Christian Worm 

                                         26.03.20;  hos Erik Andersen 
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