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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Onsdag den 30. august 2017 klokken 19:00  

Mødested  : Christina Kloss, Brådebæksvej 11A 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

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

Kim Damgaard (KD) X   27-09-2017 

Morten Kirkebæk (MK) X   25-01-2017 

Mark Petersen (MP) X   31-05-2017 

Henrik Fallentin (HF) Afbud   25-10-2017 

Christina Kloss (CK) X   30-08-2017 

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. Status, regnskab og restancer                                                           GH 

      GH oplyste at der nu kun manglede indbetalinger fra 21 ejendomme.  

      Der er kommet et konverteringsbidrag ind kr. 147.000. 

 

5. Brådebæksvej, asfaltering lommer contra diverse former 

     for græsarmering  

      TB oplyste at hverken græsarmering, stenarmering eller gummiarmering  

var nogen farbar vej. 

CK oplyste at udvidelse af vejen blot ville få bilisterne til at køre hurtigere. 

Efter nogen snak frem og tilbage blev det besluttet at GH skulle kontakte et  

rådgivende ingeniørfirma med speciale i veje, og få udarbejdet forslag til løsning. 

Det er også en udfordring, at dele af vejen er ejet af forskellige ejere af de tilstødende 

Matrikler.                                         

 

6. Dræn: Stakkeledet     GH/MK/TB 

      Hæk ved nr. 77 genplantes af foreningen , det var nødvendigt at fjerne den så 

drænarbejdet kunne gennemføres. 

 

7. Reetablering bump Ubberødvej    MK 

      TB har haft kontakt til Kurt, bumpene laves indenfor en måned. 

 

8. Legepladser,       

      Legeplads på TO31E, LHH har møde med Nature Play der fremsender et tilbud. 

      Legeplads på UB, GH rykker for status 

 

. 
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9. Hastighed i område. 

      Kommunen har sagt OK til 40 km bump på Stakkeledet, sagen er sendt videre til politiet. 

      LHH kontakter kommunen vedr. fart kampagne 

 

10.  Brugen af hjemmesiden 

      Indlæg fra beboerne lægges ikke på hjemmesiden, der henvises til facebook. 

      Mark kontakter Leif og derefter Trine for at få styr på problemet med at lægge diverse 

      meddelelser ind på forsiden. 

 

11.  Fællesarealer 

      Stierne er klippet. Sti langs fællesarealet skal holdes nede. GH giver gartneren besked. 

 

12.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

      Henvendelse vedr. hundegården, den trænger til reparation, CK kontakter en af  

      foreningens tømrer. 

      Henvendelse vedr. ejerskab af sti der går ned til Brådebæk Sø mellem nr. 23 og 25,  

      BT undersøger i papirer fra da hun og Jesper købte. 

      Henvendelse vedr. ekstremt rod på ejendommen beliggende på hjørnet 

      Bomosevej/Ålhøj. 

      Hverken kommunen eller Bestyrelsen kan blande sig i hvad der opmagasineres på en 

      Matrikel der er bebygget, så længe det ikke er sundhedsskadeligt eller til fare for de  

      omkringboende.  

 

13.  Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

       Klage fra beboer over at hæk mod Tranekærstien er fjernet, den kræves reetableret. 

 

14.  Næste møde:  27. september hos Kim  
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