
Ubberød-Brådebæk grundejerforening 
 

Ref. Af ordinær generalforsamling 
 

           Mandag den 29 marts 2004 kl. 19.00 i bibliotekets store sal. 
 

 
Antal fremmødte:  70 ejendomme var repræsenteret + 33 ved fuldmagte. 
Medlemmer af bestyrelsen: Torben Bang, Mogens Koch, Carsten Sandvik, 
Søren Brix Andersen, Ole Nørgaard, Lotte Christensen og Helle Baumann . 
Administrator: Grethe Hervard. 
 
 
Pkt. 1. 
Formanden bød velkommen kl. 19.15. 
Valg af dirigent: Grethe Hervard. 
Valg af referenter: Carsten Sandvik og Helle Baumann. 
Valg af stemmetæller: Susanne Havning og Alice Hansen 
 
Grethe Hervard oplyste at alle indkaldelser er udsendt rettidigt, hvis ikke skyldes det 
manglende adr. oplysninger. Note til alle medlemmer: Husk at meddele adr. ændringer. 
 
 
Pkt. 2. 
Formandens beretning: 
Den største del af administration ligger nu hos Grethe Hervard, som blev rost for hendes 
store indsats som administrator. 
Foreningens officielle adresse er flyttet, så post primært tilgår administrator på adressen 
Postboks 91, Stumpedyssevej 24, 2970 Hørsholm.  Post fra medlemmerne kan stadig 
lægges i postkassen Væverholmen 1. 
Formanden fremhævede at regnskabet var uden anmærkninger fra intern- og ekstern revi-
sor. 
 Vi glæder os over ikke at have haft behov for at bruge eksterne rådgiver. 
 Støjværnet er endnu ikke overgivet til grundejerforeningen, men dette sker i nær fremtid. 
Pladsen hvor tidligere entreprenør Per Årslev var, regnes med at være bragt tilbage til 
normal tilstand ultimo Maj. 
 Rundkørsel er stort set færdig, vejdirektoratet skal foretage nogen reparation og vedlige-
holdelse. 
Bestyrelsen arbejder på at få sat cykelstativer med overdækning op, der er planer om at 
lægge fliser/gangsti fra Kongevejen ned til Stakkeledet. 
Sort asfalt kassen fyldes op. 
Parkeringspladserne ud for Ubberødvej 5 er lavet om til grøn rabat, med en positiv virkning 
hvad angår hastigheden på vejene.. 
Vejene er desværre ikke blevet udbedret i år på grund af div. byggeaktiviteter som pågår i 
området, når disse er afsluttet vil vejene blive udbedret mest muligt. 
Den rabatordning der forelå fra Carl Bro vedrørende støjmålinger, er desværre trukket til-
bage, så fremover  kan man selv vælge hvilket firma man vil benytte. 
I årets løb er der kommet mange henvendelser til formanden ang. rod på grunde. Vi hen-
viser til ordensreglementet. Der skal klippes hæk, der skal være grønt hegn ved skæl til 



vej, nabo og div. stier. Der skal etableres 2 parkeringspladser på hver grund, og der må 
selvfølgelig ikke parkeres i rabatterne. 
Vi skal have fjernet vandet fra vejene, så vejbrønde må ikke dækkes til, det giver mange 
problemer i området. Birkerød kommune renser disse 1 gang om året, men ikke hvis de er 
dækket til . 
Mange har henvendt sig vedr. kørsel med tunge køretøjer, ved skade på rabatterne i en 
byggefase, påligger det bygherre at føre disse tilbage til oprindelig stand. 
Hvis I vil have fjernet storskrald, skal der ringes til kommunen, man kan også hente en 
brochure på kommunen eller biblioteker.  
Flaskecontainerne på Væverholmen fjernes og stilles på Shell på Kongevejen i nær frem-
tid. 
Ros til  ”loppemarked” og ”katten af tønden”, begge gode tiltag. Andre sociale tiltag er me-
get velkomne, da dette kan ryste os lidt mere sammen. 
I næste nummer af UBG. nyt – der kommer snarest, vil der være en omtale af tyverisik-
ringsanlæg, med rumfølere og mulighed for opringning til  4 telefonnumre hos naboer, ved 
alarm. 
Vores internet ligger på en ny server, der findes en udmærket chat på hjemmesiden, som 
glædeligvis bruges flittigt. 
Kabel/bredbånd kræver en antenneforening og vil nok blive en bekostelig affære, da vi er 
relativ få husstande fordelt på er stort område. 
 
Spørgsmål til formandens beretning: 
Ubberødvej 8. 
1. Rundkørslen har godt nok en cykelsti, men hvor skal fodgængerne gå? SVAR: Noteret 
tages med på møde med Vejdirektoratet og politiet. 
2. Støjberegning – koster ca. 10.000 kr. hvis den laves privat. Tidligere aftale med Carl 
Bro, hvorfor er den ophævet, og kan man det? SVAR:  Vi finder de gamle aftaler frem, og 
ser om Carl Bro i henhold til det tidligere aftalte, kan opsige kontrakten. 
3. Afvanding af veje – I fortæller at vi skal lave vores ”kanter” ned til vejen højre, så vandet 
bliver på vejene, var det ikke en ide at lave nogle flere kloakker? SVAR: Vi ser på mulig-
heden 
4. Garage – Der foreligger et krav fra kommunens side om at garagen skal kunne have 
plads til 2 biler – altså 5 meter bred. Kunne man ikke som et samlet område søge om di-
spensation for dette? SVAR: Du får mest ud af søge den dispensation for dig alene. Men 
ideen er at der skal kunne være 2 biler inde på din grund, så gæster og lign. ikke skal stå i 
rabatterne og spærre for f.eks. udrykningskøretøjer, ikke krav om at der skal være en ga-
rage. 
Fruerhøj 3. 
1. Vejprofiler – vand der skal væk, der hvor jeg bor samler vandet sig så meget at det ta-
ger ca. en time at få det til at løbe ned i kloakken og væk. SVAR: Vi er klar over det, der er 
to ting i det, for det første er det ledningen ud ove marken der ikke fungerer ordentlig, her 
tager vi fat i ejeren, det andet er at hvis det ikke hjælper, må vi grave en brønd til. 
Fruerhøj 25. 
1. Haveaffald kan hentes i 8 måneder om året ved blot at betale 500,00 kr. til kommunen, 
man kan læse mere om dette i en folder der fås på biblioteket. 
Brådebæksvej 3A. 
Fodgænger der skal fra Shell til busstoppestedet, har en livsfarlig tur, kan vi ikke bede 
HUR om at flytte stoppestedet eller gøre et eller andet, der er mange børn i området, og 
jeg ville personlig ikke sende mine børn derop. Hvordan med at få 150S  og 300S til at 
stoppe ved rundkørslen? Stakkeledet 2 svarer. Jeg hedder Susanne Kock og sidder i  lo-
kalrådet for øst sognet, der bliver arbejdet på at få bus 150S til at stoppe ved rundkørslen, 
men vi har dog fået bus 173E til at stoppe, men vi giver ikke op. 



 
Slut på spørgsmål, og formandens beretning godkendtes. 
 
 
 
Pkt. 3. 
Grethe Hervard gennemgik regnskabet og oplyste at det var en noget rodet omgang der 
blev overtaget, derfor blev der startet forfra på bogføring i år 2003. Alice Hansen, intern 
revisor har et par punkter hun gerne vil tage op, disse tages senere. 
Primotal  2003 er blevet korrigeret i forhold til regnskabet 2002, da der var betalinger der 
rettelig hørte til i 2002 regnskabet og  som ikke skulle belaste det nye regnskab. Dette er 
gjort i samråd med revisor. 
Både intern og ekstern revisor har godkendte regnskabet. 
Der er 370 medlemmer og ikke 410 som antaget, derfor det lidt lavere kontingentbeløb. 
 
Spørgsmål til regnskabet: 
Hvorfor er de 2 grunde på væverholmen 1 og 3 ikke sat til salg? SVAR: de er ikke udma-
trikuleret. 
Ubberødvej 8: De er udmatrikuleret. SVAR: De er udmålt, men eksisterer ikke i tingbøger-
ne som selvstændige matrikler, og kan derfor ikke sættes til salg. 
Toftebjergvej 46. 
Vil gerne vide hvor mange der mangler at betale konverteringsbidrag. SVAR. ca. 46 
 
Der er optaget et lån i banken, med kommunen som kautionist, dette lån skal betale slut 
regningerne for konverteringen. 
  
Kassekreditten har en forrentning på 120.000 kr. om året og vi regner med at de manglen-
de konverteringsbidrag betaler denne rente og lidt til.  
 
Grethe Hervard gennemgik intern revisors noterne til regnskabet, fortalte om Codan, falsk 
tryghed med hensyn til bestyrelsesansvarsforsikring. Alice Hansen vil gerne trække sit no-
tat tilbage, mens hun undersøger hvad det egentlig dækker. Hun ønsker bare at give alle 
medlemmer den bedst mulige tryghed og sikkerhed for deres penge i foreningen. 
 
Dernæst ønskede Alice Hansen at administrator ud over bogføringen også forestod beta-
ling af regningerne. Dette er ekstern revisor imod. Grethe Hervard oplyste at bestyrelsen 
godkender bilagene, kassereren betaler derefter regningen og sender bilaget til bogføring. 
Administrator sidder som vagthund og ser til, på samtlige konti, at alt går fornuftigt til, uden 
selv at kunne hæve så meget som en krone. 
2 personer skal altid attestere – med i de nye vedtægter, i vedtægtsudvalget. 
 
 
PKT. 4. 
Forslag fra medlemmerne: 
Må der rides i området? forslag fra salen. Skilte sættes op ved stierne. Stakkeledet 55. 
Heste galoperer forbi hendes hus, stien bliver smadret, forslag om forhindringer til heste-
ne, lav stierne forbudt område for hestene. 
Holmager 18. Går mange ture i området, og har ikke oplevet det som et problem, argu-
menterer for at heste forbud vil være en skam, børnene var begejstrede for at det var mu-
ligt at få en ridetur til fastelavnsfesten. Ubberødvej 8. Bare hestene ikke galoperer. Stakke-
ledet 72. Stierne/rabatterne bliver ødelagt ( vi skal ikke forbyde ridning, bare skille de 2 
ting ad.) Brådebæksvej 22. Nemt, vi skriver til de omkringliggende rideskoler og henstiller 



at de ikke galoperer i området, men kun traver og skridter. Væverholmen 5. Synes det er 
dejlig med heste, vi er jo alle flyttet på ”landet”, og heste og hvad der til hører, hører vel til 
livet på landet. 
Forslaget blev på vegne af en grundejer stilet af formanden, han er villig til at slette ”grøn-
ne områder” 
 
Resultatet af afstemning om ridning i området skulle forbydes,  blev ikke vedtaget, 45 ja 
siger og 53 nej siger, 2 stemte blankt. 
 
Andet forslag kom fra Ole Nørgaard. 
Skal formanden løn sættes ned? 
Torben ”formanden” . Der er meget arbejde, og der bliver problemer med at få folk til at 
stille op hvis lønne sættes ned, han får i forhold til tidligere formænd i forvejen en meget 
lille løn. Ole. Andre i bestyrelsen får helle ingen løn, formænd i andre lignende foreninger 
får heller ingen løn. 
 
Resultatet af afstemningen om formanden løn skulle nedsættes,  blev ikke vedtaget. 91 
stemte nej, og 8 stemte ja. 
 
Tredje forslag kommer fra vejgruppen. 
Skal der laves fartdæmpende foranstaltninger på Ubberødvej? 
Kan vi acceptere en kontingent forhøjelse på 400.00 kr. øremærket til dette formål? 
Søren forklarer lidt om fordelene ved fartdæmpende foranstaltninger og om de forskellige 
muligheder der foreligger, skal det være bump eller indsnævringer? Det bliver en prøve-
ordning på Ubberødvej, og viser den sig at være effektiv vil der blive lave lignede foran-
staltninger på andre veje i området. Vi er alle bekymrede for vores børn. 
Spørgsmål fra salen: Ubberødvej 22. Hvorfor tager vi ikke pengene fra udviklingskassen. 
SVAR: dette er ikke muligt, da pengene skal bruges andet sted. Bomosevej 22. Hvad med 
de store lastbiler som hele tiden er i området, skulle man ikke vente med bump til det vær-
ste byggeri er overstået? SVAR: der går endnu lidt tid til bump eller lignende kommer, da 
der stadig skal forhandles med kommune og politi. 
Fra salen. Hvad med at sætte skilte op i området med ” en lille pige med en ballon” og tek-
sten ”Her leger jeg”. Forslag fra salen. Kan vi ikke male hajtænder på asfalten?, eller hvis 
folk bare ville overholde højre vigepligt, så ville vi kunne spare en masse penge. 
 
Resultatet af afstemningen om bump på Ubberødvej blev vedtaget med en stigning af kon-
tingent på 400.00 kr. 35 stemte nej og 66 stemte ja. 
 
 
PKT. 5. 
Budgettet: Kontingentet for 2004 bliver på 1900.00 kr. fordelt med 1000.00 kr. til kontin-
gent, 500.00 kr. til sort asfalt og 400.00 kr. til vejbump. Alle godkendte budgettet. 
 
 
PKT. 6. 
Formanden ikke på valg i år. 
 
 
PKT. 7. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Søren  træder af p.g.a. personlige årsager, vi takker ham for hans indsats, især i vejgrup-
pen. Klaus Antons, Ålhøj 18 stiller op i stedet for Søren, Klaus blev valgt. 



Mogens er på valg, villig til at stille op igen, ingen andre stiller op, Mogens er genvalgt. 
Ole  er på valg, villig til genvalg, Niels på Toftebjergvej 46 foreslår Stephen Reusch Tofte-
bjergvej 33 som kandidat til bestyrelsesposten, der er valg mellem Ole og Stephen,  
Ole får 26 stemmer. 
Stephen får 69 stemmer. 
2 blanke stemmesedler. 
Stephen Reusch er nu valgt ind i bestyrelsen, Ole Nørgaard og Otto Klinder bliver valgt til 
suppleanter. 
 
Bestyrelsen er herefter sammensat på følgende måde: 
 
Torben Bang Holmager 22 
Helle Baumann, Brådebæksvej 33G 
Lotte Christiansen, Ålhøj 7 
Klavs Antons, Ålhøj 18 
Mogens Koch, Stakkeledet 2 
Stephen Reusch, Toftebjergvej 33 
Carsten Sandvik, Ubberødvej 36 
 
Supleanter: 
Ole Nørgaard, Brådebæksvej 33K 
Otto Klinder, Stakkeledet 72 
 
Pkt. 8. 
Revisor og revisorsuppleant genvalgt. 
 
Pkt. 9. 
Grethe Hervard genvalgt til Administrator. 
 
Pkt. 10. 
Indlæg fra Niels, Toftebjervej 46, om at skille grundejerforeningen i 2, en for Brådebæk og 
en for Ubberød. 
Der er foretaget en brevafstemning på Brådebæksiden, hvor folk kunne stemme ja elle nej 
til et sådant forslag, dette blev gjort for at lodde stemningen før initiativtagerne gik videre 
med sagen. Ud af de ca. 90, der modtog brevet har 47 stemt for og 2 imod, så man har 
bestemt sig for at gå videre med sagen. Det er ikke nogen let opgave og det vil kræve en 
større undersøgelse med hensyn til økonomi og Birkerød Kommune, nu de kautionerer for 
grundejerforeningens kassekredit på 2.5 mill. 
 
Mogens Koch informerede om indsamlingen for Røde Kors foretaget søndagen før. 
 
 
Da der ikke var flere indlæg afsluttede dirigenten generalforsamlingen klokken 22.05. 
 
 
 
 
 
 
---------------------------     --------------------------     --------------------------   ---------------------------- 
Helle Baumann             Carsten Sandvik          Torben Bang             Grethe Hervard 
Referent                        Referent                       Formand                   Dirigent 


