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

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

 

side 368 

 

Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 29. oktober 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 

29-10-2020 

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

27-08-2020 

Kim Damgaard (KD) X   24-10-2019 

26-11-2020 

Erik Andersen (EA) afbud   13-06-2019 

25-06-2020 

Rie Strømvig (RS) X   22-08-2019 

Leif Negendahl (LN) X    

Christian Vorm (CV) afbud   28-11-2019 

27-02-2020 

24-09-2020 

     

Suppleanter     

Bente Thulin X   02-05-2019 

26-09-2019 

28-05-2020 

Hanne Tidemand afbud    

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 september; Underskrevet 

 

4. Generalforsamling, opfølgning    Alle 

 

a. Sten og andet i rabatten; noget er fjernet, GH medbringer  

                                           Sedler til næste møde 

b. Faldgrus svævebane; Gartner anmodes om at lægge faldgrus 

c. Net til sandkasser; anskaffes ikke 

d. Brønde Fruerhøj + manglende rens af brønde på mark 

GH har kontaktet kloakmesteren, der afholdes møde i uge 45 eller 46  

e. 30 km i timen; er opsat som forsøg for enden af Hyldestykket 

                         og ved indkørslen til Brådebæksvej 

f. Hjemmeside, faciliteter i foreningen; Mark udarbejder udkast 

 

5. Brådebæksvej hegn ved Shell; Bestyrelsen var enig om at der opsættes hegn 

                                       magen til det der blev taget ned LHH 

 

6. Projekt Toftebjergvej; Udskudt til næste møde  LHH 

                                           

7.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 
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a. Vagtværn; en del beboere har ytret ønske om at der etableres et vagtværn,  

De vil indsamle underskrifter så der kan afholdes en ekstraordinær general- 

forsamling med det ene punkt på dagsordenen. 

b. Træfældning bag Bomosevej; fortætter i efteråret 

c. Sag bevoksning ved støjværn mod rundkørsel; Bestyrelsen underskrev fuldmagt til GH 

der således kan repræsentere grundejerforeningen ved mæglingsmøde. 

d. Halloween; Bestyrelsen blander sig ikke i om nogen ønsker at børnene går rund til 

Halloween 

e. Busskur; Gartneren bliver anmodet om at fjerne bænken i skuret 

       

8. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

Chikanen overfor Brådebæksvej 11D, skal muligvis ændres, den er for bred og gør 

det vanskeligt at kre ud fra ejendommen overfor, BT ser på det og tager billeder 

 

BT forhører om politiet evt. kan deltage på næste b-møde med gode råd om hvad vi 

kan gøre for at forhindre indbrud. 

 

9.  Fastsættelse af næste møde:   26.11.2020 afholdes hos Kim          

 

 

Et par dage efter mødet meddelte Rie at hun ønskede at trække sig fra bestyrelsen, Bente 

Thulin er derfor trådt ind i bestyrelsen.   
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