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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Tirsdag den 29. april 2014 klokken 18:30  
Mødested  :  Mark, Stakkeledet 30 
Sluttidspunkt :  
 
Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 
Ariane Batchelor (AB) X   25-03-2014 
Jacob Christian Hansen /JCH) X   28-01-2014 
Lotte Christiansen (LC) X X  24-06-2014 
Mark Petersen (MP) X   29-04-2014 
Klaus Huse (KH) X   27-05-2014 
Hans Wagner (HW) X   25-02-2014 
Torben Bang (TB) X    
     
Suppleanter     
Richo Wagner (RW) X    
Morten Kirkebæk(MK) X    
Administrator     
Grethe Hervard (GH) X  X - 
 
Agenda                                                                                                       Ansv. 
0. Repræsentant fra Multihus gruppen deltager med oplæg til  
     Urafstemning. Tid ca. 30  min. 
     Jacob Madsen orienterede om materialet, og forespurgte om foreningen 
 kunne forsyne gruppen med adresselister og et kontant bidrag til trykning. 
GH lovede at printe lister og adresseetiketter, ud samt at sende til de der ikke 
boede i området pr. mail. GH modtager alle stemmesedler og opgør resultatet. 
Efterfølgende besluttede bestyrelsen at donere kr. 5.000,- til trykning af 
materialet 
1. Valg af ordstyrer     GH 
2. Valg af referent     GH 
3. Underskrift af referat fra sidste møde  

 
4. Hjemmeside       AB 
     Hjemmesiden går i gang 1. maj. Der var i bestyrelsen ønske om muligheden 
for et debatforum. Ariane kontakter Trine(der har udarbejdet hjemmesiden) 
for at høre om muligheden for et lukket forum og for økonomien i det. 
 
5. Opfølgning på generalforsamling   Alle 
      Der blev på generalforsamlingen ytret ønske om hajtænder og vejbump, 
TB undersøger sagen hos kommunen og politiet. 
Hundeløbe/legegård. Lotte går i gang med projektet. 
 
6.  Orientering og meddelelser fra administrator   GH 
      Herunder henvendelser til bestyrelsen 
      Spørgsmål vedr. hønsehus i skæl. Ikke noget foreningen kan gå ind i. 
Spørgsmål vedr. fældning af træer der skygger på fællesarealet. Lotte vil 
 arrangere et møde med gartneren og informere beboerne langs arealet mod 
 Bomosevej, så kan de møde op og udpege de træer der skygger. Vi lover 
 ikke at alle fjernes, men vi se på en løsning, så der kommer mere lys til de 
 berørte haver. 
7.  Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer   
    Bjørneklo på arealet Toftebjergvej 31 og ned mod Ubberød Dam 
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   GH kontakter Finansiel Stabilitet og Aboretet.  
     JCH:  Gadespejle Stakkeledet og Brådebæksvej – GH undersøger sagen.  
              BR18 og vejvand – sagen sendes til kommunen af GH 
              Planlægning af det nye fællesareal på Toftebjergvej JCH og AB kontaktet 
 Gartneren og kommer med forslag til diverse aktiviteter. 
             TO 31B er ved at lave fliseareal ned mod vejen, GH kontakter dem for at høre om de 
har husket afvandingen på egen grund. TO 31B har ønsket ar der opsættes et vejskilt der 
henviser til Toftebjergvej 31A-G; GH kontakter kommunen 
  AB:    Bestilling af Hobbithus til legeplads i Brådebæk, farve grøn med gul dør. GH bestiller 
           Det ødelagte legehus på Ubberødsiden flyttes efter aftale med SY17, til dennes grund.  
          Sankt Hans, Mark sørger for presenning så bålet holdes tørt, Mark taler med andre om 
at forestå arrangementet.  
           Græsslåning om søndagen, AB kunne den 27. april konstatere at mellem 15 og 20 
ejendomme fik slået græs den dag, heraf havde 3 stemt for at fred og ro om søndagen skulle 
opretholdes. 
TB:    Gartneren går i gang med at plante spiræa i rabatten.Gartneren mindes om at fliserne 
skal lægges fra UB 5 til Stakkeledet. 
           
 
8.  Næste møde 27. maj 2014 hos Klaus Huse 
 
 
 
 


