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

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

 

side 322 

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Onsdag den 31. maj 2017 klokken 19:00  

Mødested  : Mark Petersen, Stakkeledet 30 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

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

Kim Damgaard (KD) X    

Morten Kirkebæk (MK) X   25-01-2017 

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

Henrik Fallentin (HF) X    

Christina Kloss (CK) Afbud    

Torben Bang (TB) X    

     

Suppleanter     

Claus Permin (CP) 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. Konstituering af bestyrelsen med ansvarsområder                          GH 

      Næstformand; Mark 

      Kasserer; Morten 

      Ansvarsområder; 

      Veje; Morten og Kim 

      Dræn; Torben, Morten og Grethe 

      Legeplads; Henrik og Lars 

 

5. Opfølgning på generalforsamlingen   Alle 

       Forslag 1C vedr. kampagne om hastighed, Lars kontakter kommunen 

      Forslag 1B, TB kontakter Michael Didrichsen for at få foretaget en  

                       Hastighedsmåling 

      Forslag 7, BT + 2 andre arbejder videre med sikkerhed i området. 

6. Dræn: Stakkeledet     GH/MK/TB 

      TB kontakter advokat for at få en afslutning på tinglysningssagen  

      vedr. dræn. Arbejdet afventer Landinspektørs opmåling. 

 

7. Reetablering bump Ubberødvej    GH 

      MK kontakter Kurt for at få reetableret bumpene til 40 km hastighed, 

 

8. Toftebjergvej 36, (overtrædelse lokalplan)   GH/TB 
      (Inden mødet bedes alle køre forbi og se på hegn og hæk) 

       Der er sendt materiale til kommunen med oversigtskort og der er gjort  

       opmærksom på de trafikale problemer. 

9.  Fællesarealer 

       Træerne vokser op i lamperne på Ubberødvej, GH kontakter gartner 

       Stien bag Sylager og Holmager trænger til beskæring, GH kontakter gartner 

       Petanque banen skal lues, GH kontakter gartner 

file:///E:/Tdokumenter/ubg/bestyrelsesmøder/Indkaldelser/master/ubg.doc


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

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

 

side 323 

 

       

10.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

       Der er kommet en del henvendelser vedr. beskæring af arealet ved  

rundkørslen, bjørneklo ved fodboldbanen, samt ønske om at der sættes  

et kirsebærtræ ved UB 4 som der tidligere har været. GH taler med gartneren. 

Dernæst er der kommet henvendelse vedr. trailer på Stakkeledet, MK kontakter beboer og 

vedr. bådtrailer på Sylager, GH kontakter ejer. 

Henvendelse ved vandstand i Brådebæksø, der er forhøjet. TB har efterfølgende talt med Ole 

Byrgesen fra Aboretet, det viser sig at grøften på Aboretes grund er mudret helt til . 

Vejdirektoratet har anmodet om tilladelse til at benytte græsarealet ved udkørslen af 

Ubberødvej til lagerplads i forbindelse med ændring af fodgænger- og cyklistkrydsning på 

tværs af Hørsholm Kongevej. De udbedrer selv arealet efterfølgende. Arbejdet foregår i 

skoleferien og varer ca. 4 uger fra og med uge 26. Tilladelsen er givet. 

 

11.  Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

       CP; ønske om rundtur i hele området, hvilket blev fastsat til søndag den 18. juni med 

start på Brådebæksvej 22. 

BT; Oplyste at der er vandproblemer ud for BR 11A +BR 27 + hjørnet ved 33A , GH kontakter 

Morten, kloakmesteren. 

  

12.  Næste møde:  28. juni hos Lars  
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