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  UBBERØD-BRÅDEBÆK GRUNDEJERFORENING 
 

Referat af generalforsamling 
 
Mødetidspunkt       Torsdag 19 april 2010 
Mødested       Birkerød Bibliotek 
Deltager fra bestyrelsen  Hanne, Lotte, Ariane ,Klavs, Leif, Jacob, Hans  
Dirigent      Grethe Hervard 
 
 
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 17, stk. 6. 
 
91 grundejere var repræsenteret ved fremmøde og 67 ved fuldmagt. I alt 158. 
 
Formanden Hanne Sejersen bød velkommen til dette års generalforsamling og foreslog sammen 
med forsamlingen, da ingen andre meldte sig, at administrator Grethe Hervard blev valgt til 
dirigent. 
 
Grethe Hervard(GH) takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
Indkaldelsen er dateret den 25. marts 2010, nogle personligt omdelt nogle dage før, mens resten er 
afsendt med posten, indeholdende regnskab og forslag i henhold til vedtægterne.  
 
Pkt. 2 – Bestyrelsens beretning. 
 
Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Formanden berettede kort, idet GH 
under sit præsentationsindlæg havde bemærket, at man var gået ud fra, at alle havde læst 
beretningen forinden mødet, således at en fuldstændig gennemgang ikke var nødvendig. 
 
Klavs Knutzen gennemgik kort om økonomien, herunder om bankskift til Danske Bank. 
 
Leif berettede kort om drænarbejdet i hele området. 
 
Ariane berettede kort om legepladsen, som bliver brugt rigtig meget. Beklagede dog, at det ikke 
havde været muligt at få gennemført en oprydningsdag på legepladsen p.g.a. manglende tilslutning, 
specielt når legepladsen er så meget brugt. 
 
Jacob fortalte lidt om vejene. Den strenge vinter havde forårsaget en del ødelæggelser, som man 
skulle til at kigge nærmere på. Dernæst berettede han kort om tiltaget med at få grusvejs dele af 
Brådebæksvej asfalteret. 
 
Ingen spørgsmål fra de fremmødte til beretningen, og den blev herefter godkendt. 
 
Pkt. 3 – Forelæggelse af det af bestyrelsen godkendte årsregnskab med revisorpåtegning. 
 
Ekstern og interne revisor har godkendt regnskabet uden forbehold. 
 
Driftsregnskab 
 
GH gennemgik driftsregnskabets indtægter og udgifter og bemærkede bl.a., at der på indtægtssiden 
havde været 15 registrerede ejerskifter og en ekstraordinær indtægt i form af for meget afsat til nye 
lamper i år 2006. Dong har først sendt regningen i sidste halvdel af 2009. 
 
Ingen spørgsmål til regnskabet, hvorefter driftsregnskabet blev godkendt 
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Konverteringsregnskab: 
 
GH gennemgik tallene. 
 
Gæld nu 613.000. 16 ejendomme har endnu ikke konverteret. 
 
Fruerhøj 25: Bilisten, der påkørte støjværnet ved Brådebæksvej. Kan man ikke få hans 
forsikringsselskab til at betale? GH: Vi ved ikke hvem det er, så det kan desværre ikke lade sig 
gøre. 
 
Ikke flere spørgsmål til konverteringsregnskabet for 2009. 
 
Dette godkendtes. 
 
Pkt. 4 – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af bidrag og indskud. 
 
Klavs gennemgik budgettet.  Beskedent overskud på 30-35.000.  
 
Vingen 6: Ingen spørgsmål til de enkelte poster. Undrer sig over, at man i 2005 betalte kr 1.000 i 
kontingent. Nu betales kr. 2.500. Synes ikke, at det er ok. Anbefaler bestyrelsen at kigge på, hvad 
der er sket. Vedr. asfalt mener at man blander tingene sammen. Det blev tidligere aftalt, at man 
skulle sælge grundene, men det blev ikke gjort. Renter på et asfaltlån i driften er medtaget, men 
ikke ejendommene.  
 
Brådebæksvej 33 K. Hvorfor 15.000 til drift at legeplads? GH svarer, at der ikke er nogen, der 
møder op på legepladsdagene, for på den måde at vedligeholde pladsen, desuden skal en 
legepladsinspektør hvert år godkende pladsen vedr. sikkerhed, hvilket ikke er gratis. 
 
Herefter blev det vedtaget at kontingentet fortsat skulle være på kr. 2.500,- pr. grund for år 2010. 
 
Herefter skal der tages stilling til vejbidraget. 
 
Vingen 6: beder om en forklaring på stabilgrus i en bredde på 20 cm før der er græsrabat. 
Torben Holmager 22: svarer, at hvis ikke man gør det, men at der kun er jord, så kører man kanten i 
stykker – derfor stabil grus 
 
Brådebækvej 33K: Hvor mange penge får jeg af kassen til grusvej? Jakob svarer, at der er lagt op til 
en fordeling a la  Hvad vil det have kostet at lægge en ny belægning på eksisterende asfaltvej. Det 
bidrager grundejerforeningen med, men beboerne på grusvejen skal selv sørge for at vejen bliver 
forberedt til slidlaget. 
 
Væverholm 9: Fortæller til orientering, at man har sommerhus i Rørvig. Samme problemer med 
huller, her bruges  knust beton, hvilket har givet et godt og stabilt resultat. 
 
Stakkeledet  62 Asfalt. Økonomien ser sund ud og med  2 grunde der er til salg, ser det positivt ud. 
Tror på at priserne på grunde går op og  indstiller at vejbidraget  højst er kr. 1.000, men gerne kun 
kr.500 
 
Klavs, bestyrelsen. Vi er også nødt til at spare op til, når asfalten skal fornyes. Derfor gerne 1000 
eller mere. Vi er nødt til at lægge til side. 
 
Ubberødvej 8: Mener ikke det er vedtaget at salg af grunde skal bruges til at dække asfaltlån. 
 
Brådebæksvej 33: Ok med kr. 1.000,- i vejbidrag 
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Klavs. Vi kan diskutere til hudløshed. Der var i sin tid ikke grænser for hvad grundene var værd. Nu 
er situationen en anden. Når de er solgt, kan vi for min skyld lade være med at spare op, men vi har 
forpligtelser overfor bank m.v., hvis vi ikke afdrager, stiger renterne. Der er ikke stor nok sikkerhed 
i de enkelte ejendomme. 
 
Brådebæksvej 31: Bestyrelsen har håndteret sagen fornuftigt. Vi kan sagtens lege virksomhed og 
sætte de tal, som vi vil. Her handler det om, at få gælden betalt.. 
 
Fruerhøj 25: Vil ikke blande tingene sammen, men multihus. Hvis det skal ligge, hvor det foreslås, 
tror jeg ikke grundene kan sælges for den pris. 
 
Fruerhøj 22: Ved salg for 3 år siden var 2.5 mill en fin pris. Prisen er nu lavere end 1,9.  
 
Bomosevej 44. Taler om, at man tidligere har praktiseret, at de der ville kunne betale deres andel af 
asfaltlånet og de øvrige kunne betale i afdrag med renter.  
 
GH : Der giver et stort administrativt arbejde. 
 
Herefter bliver der stemt om hvilket beløb der skal betales til vejbidrag i år 2010 
 
Hvem stemmer for engangsbetaling 5.700 pr. grundejer – meget få 
Hvem stemmer for et afdrag på 1000 pr. grundejer pr. år: Mange 
 
Opkrævning for år 2010 lyder herefter på : Kontingent 2.500 + 1.000 til vejbidrag, eller i alt 3.500 
til betaling med forfald den  4. maj 2010 
 
Pkt.5 – Valg af formand. Formanden er ikke på valg i år. 
Pkt.6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 
Nord for Ubberødvej: 
 
Ariane Batchelor, Stakkeledet 26 er på valg, men villig til genvalg. Genvalgt 
 
Syd for Ubberødvej: 
 
Leif Negedahl, Bomosevej 14 er på valg. Leif ønsker ikke at genopstille. Claus Huse Væverholm 16 
vil gerne opstille Claus Huse, er valgt. 
 
Vest for Kongevejen: 
 
Hans Wagner, Hyldestykket 29 er på valg og villig til genvalg. Genvalgt 
 
Suppleanter: 
 
Pernille Grenaa er på valg og ønsker ikke at genopstille, og Brian Christensen ønsker at stoppe, så 
der skal vælges nye suppleanter. 
 
Stakkeledet 30,  Mark Petersen ønsker at opstille. Det gør Tine Enghave, Ubberødvej 15 også. 
Begge blev valgt med stort bifald. 
 
Pkt. 7 - Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
 
Ekstern revisor – Revisorteam er villig til genvalg. Revisor genvalgt. 
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Intern revisor Kasper Hansen, Brådebækvej 29 ønsker at stoppe. Kenneth, Brådebæksvej 31, Allise 
Fruerhøj 25 og Ole Brådebæksvej 33 K ønsker alle at opstille.  
 
Kenneth fik overvældende flertal. 
 
Suppleant: Allise Dam, Fruerhøj 25 og Ole, Brådebæksvej 33K opstiller som suppleant. 80 stemmer 
til Allise og 38 til Ole. Allise blev genvalgt. 
 
Pkt. 8 – Valg af administrator 
 
GH valgt 
 
Bestyrelsen består herefter af: 
 
Hanne Sejersen, formand 
Klavs Knutzen 
Ariane Batchelor 
Klaus Huse 
Lotte Christiansen 
Hans C. Wagner 
Jacob Christian Hansen 
 
Suppleanter 
Mark Petersen 
Tine Enghave 
 
Pkt. 9 – Forslag fra medlemmerne. 
 
Forslag 1 
Michael Mollerup Skov, Bomosevej 11 foreslår, at bestyrelsen finder anden ejendomsmægler end 
GH. GH meddeler, at hun efter 21 år som selvstændig stopper som ejendomsmægler pr. 30.juni 
2010, så under alle omstændigheder skal der findes en ny mægler til at varetage salget, Forslaget 
trækkes herefter tilbage.  
 
Forslag 2 
Bestyrelsen foreslår, at man enten sælger Væverholm 1 + 3 til en pris på minimum 1.9 mill pr. stk  
eller sætter salget i bero.  
 
Fruerhøj  22: Det er urealistisk at tro, at man kan sælge dem til 1,9 mill, stykket. Hun er selv 
ejendomsmægler og mener prisen skal under 1.5 mill. 
 
Stakkeledet 62. Grundende kommer op i pris. Vi har ikke travlt. Foreslår at man lader grundene 
ligge nogle år endnu eller holder fast på det foreslåede 1,9 mill pr. stk.. 
 
Vingen 6. Er uenig. Har ingen erfaring som ejendomsmægler. Det er ikke et spørgsmål om hvor 
meget en grund bliver værd hvornår. Det handler om at få asfaltgælden ud af verden. Forslår, at 
man sælger for minimum den gæld der er på asfaltlånet, det vil sige 1.1 mill stykket. 
 
Ubberødvej  8. Enig med St 62, at man skal sætte dem til salg så der minimum kommer 1.9 mill ud 
af det pr. styk 
 
 Brådebæksvej 33 K: Foreslår solgt for 1,4 
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Stakkeledet 62: 3 grunde er pt. til salg. for 1,9 . Vi har stadig ikke travlt. 
 
Brådebæksvej 31: Vi har ikke travlt. Brugte meget tid på den gamle hjemmeside i sin tid. Grundene 
er nu svære at få øje på. Alene det, at grundene bliver synlige, tror han gør en forskel. Få dem også 
på hjemmesiden. 
Herefter holdes der afstemning 
105 stemmer for at de sælges for minimum kr. 1.9 mill pr. styk. excl. omkostninger. 
Forslaget er vedtaget. 
 
GH: Hvor mange synes, at salgsaktiviteterne sættes i bero. Ingen. 
 
Forslag 3 
GH orienterer om, at bestyrelsen har fået henvendelsen fra Telcon om opsætning af 30 m høj 
antennemast lige bag ved grundene ud til fællesarealet. Telcon vil betale en årlig leje 35.000.  
Brådebæksvej. 33 K. Vil gerne have indextal på de 35.000. 
 
Stakkeledet 30. Normal leje 28-35.000 pr. udbyder. Det burde være muligt at få lejeindtægt fra flere 
udbydere  
 
Holmager 18: Rystet om snak om master på vort skønne område. Vi skal passe på vort naturområde. 
 
Ubberødvej 19: Man skal se det som en mulighed for at tiltrække radioentusiaster. 
 
Toftebjergvej 6B. Hvis vi siger nej, hvor foreslår teleselskabet så, at den skal stå? Vides ikke 
 
Stakkeledet 30: De har ikke mange andre muligheder.  
 
Ubberødvej  26: 30 m er rimelig højt. Grotesk. 
 
Herefter gik forslaget til afstemning, der blev massivt nedstemt. 
 
Forslag 4 
Michael Sejersen, Bomosevej 6: Foreslår at der afsættes 25.000 i budgettet for 2010 til en 
Ubberødfest  a la den i 2009. 
 
Ålhøj 7: Alt ære værd, men 25.000 er mange penge til underholdning af børnene. 
 
Toftebjergvej 31; Fantastisk arrangement sidste år, og hvis det kunne blive en tilbagevendende 
tradition. Vil gerne betale 100 kr.mere for adgang om aftenen. Mener der skal arbejdes med et 
budget, der giver overskud i stedet. 
 
Michael S.: mener beløbet er beskedent 
 
Ubberødvej 8: De der deltager i festen må også være dem der betaler. Der var mange sidste år der 
ikke deltog.  
 
Toftebjergvej 6. En god idé med en fælles fest. Billigt med kr. 25.000. Syns det er ingenting. 
 
Stakkeledet 2. Fint med aktivitet. 300 deltager ud af 800-900. Rimeligt at man selv betaler og ikke 
lader alle være med til at betale for noget som ikke alle deltager i. 
 
Vingen 6; God idé. Mener de der tilmelder sig, betaler ekstra i grundejerforeningskontingent. 
 
Bomosevej 44. Kunne man ikke danne en klub udenfor grundejerforeningen og lade dem betale? 
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Michael S.: Eftermiddagsarrangement skal være for alle uanset tilmelding. 
 
Fruerhøj 25; Kan man ikke indgå et kompromis? Hvad skal udviklingspuljen går til i år? Hvis ikke 
legeplads, hvad så med arrangement til børnene om eftermiddagen hvor festen afholdes. 
 
Fruerhøj 1: Sidste år deltog folk ikke, fordi det var for dyrt. Hvis det er under 50% som deltager, 
syns hun det må være brugerbetaling. 
Stakkeledet 26: Ryster mig, at man ikke laver budget, der har overskud.  
 
Brådebæksvej 33 K: Hvor vil man tage pengene fra? Udviklingspuljen er forslaget 
 
Klavs: Grunden til, at det ikke er i budgettet, er, at der ikke i vedtægterne er mandat til at 
bestyrelsen kan give accept til at dække et evt. underskud, det kræver en 
generalforsamlingsbeslutning. 
 
Bomosevej 7: Hvis det bliver en succes, bliver budgettet højere  og dermed et større underskud 
 
Stakkeledet 57: Det handler om, hvorvidt børnearrangementet skal være gratis eller ej. 
 
Herefter blev der holdt afstemning  94 stemte for at foreningen dækkede et underskud på op til kr. 
25.000,-resten imod. Forslaget vedtaget. 
 
Forslag 5: Multiaktivitetshuset, der præsenteres af Ole Sorang Bomosevej 26 og Henriette 
Knutzen, Fruerhøj 1. 
 
Ole, præsenterede oplægget, der også ligger på foreningens hjemmeside. 
 
Fruerhøj 4: Godt forslag. Vil gerne høre lidt mere om finansiering, der ikke koster grundejerne 
noget. Hvad med forarbejdet? 
 
Henriette:  Driftsfinansiering bliver det svære. Legater mv. er mulighed for finansiering. 
Grundejerforeningen lægger grund til, men skal ikke have penge op af lommen. 
 
Ole: Byplan og kultur og fritid var med til et møde. De var meget begejstrede.  
 
Brådebæksvej 33 K: Drift, vedligeholdelse m.v. Hvem skal gøre det? 
Henriette: Det er det næste vi skal arbejde videre med. På nuværende tidspunkt skal vi blot vide om 
generalforsamlingen giver os mandat til at gå videre med processen 
 
Vingen 6: Stor ros til gruppen. Har stor erfaring, som han gerne deler ud af, hvis forslaget bliver 
vedtaget. 
 
Henriette: Vi vil gerne have flere folk på banen, også med ideer og input mv, 
 
Sylager 15: Vanskeligt at tage stilling til noget, når det hele ikke er på plads. Hvem er juridisk 
ansvarlig? Hvis ikke nogen, så er det G/F og dermed en ny legeplads. 
 
Henriette. Det er hønen og ægget. Hvis vi skulle komme med juridisk model skulle vi vide helt 
præcist hvad vi skulle komme med. Vi laver gerne informationsmøder mv., når vi ved, hvad vi skal 
videre med. 
 
Lone Holmager: En af de få, som er flyttet til Ubberød fordi vi faldt for den grønne oase. Vil være 
meget kede af, hvis der bygges på de skønne grønne områder. Må konstatere, at der 4 km fra hvor vi 
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bor ligger et kæmpe sportsanlæg med en hel del. Høsterkøb har et udmærket forsamlingshus til 
forskellige arrangementer. Vi har allerede mange faciliteter i nærområdet, som gruppen vil etablere 
på fællesarealet. Synes det er synd at ødelægge den flotte natur 
 
Brådebækvej 31: Ved ikke om huset er en god idé. Syntes det er fantastisk at nogen vil finde ud af, 
hvordan og hvorledes Vi skal tage stilling til, om gruppen skal arbejde videre med projektet. Svært 
at sige nej til det, da det jo ikke koster noget at få det undersøgt.  
 
Hørsholm Kongevej 36. Er imod det ødelæggende projekt. Dette er salami metoden, Først tænke 
over det, så senere føler vi os tvunget til at sige ja. Projektet er fejlslagent fra start, vi bør ikke tage 
stilling.  
 
Henriette. Vi fremlægger fordi det ikke skal være 15 menneskers hus, men foreningens. Og det vil 
man gerne have tilsagn til så man ved, at der er mange flere, som gerne vil være med til at komme 
med ideer mv. Jo flere, jo bedre 
 
Fruerhøj 25. Er bange for, at de tomme grunde ikke kan blive solgt, hvis der laves multihus. 
 
Henriette: Det vil vi selvfølgelig kigge på sammen med de trafikale forhold. 
 
Stakkeledet 62. For 8-10 år siden var der projekt for friarealet. Har man kigget på det. Det kan 
måske være en stor hjælp. Er det udgiftsneutralt for grundejerforeningen indtil næste 
generalforsamling, hvis der arbejdes videre?  
 
Henriette; Ja, det er udgiftsneutralt indtil næste generalforsamling. Det er sandsynligt, at vi næste år 
kan svare på alle de spørgsmål, der er stillet også til ejerforholdet. Det som grundejerforeningen 
skal bidrage med, er grunden, som i forvejen er øremærket til et projekt, hvis der skal være et. 
 
Herefter blev der afholdt skriftlig afstemning. 
 
FOR: 127  IMOD: 21 BLANKE     3 
 
I alt 151 stemmer 
 
Pkt. 10 – Eventuelt. 
 
Væverholm 9: Trafikregler. Som udgangspunkt har man højre vigepligt. Vær venlig at sige det 
videre. 
 
Stakkeledet 30: Kantsten. Er det lovligt selv at etablere kantsten. Svaret er  NEJ 
 
Fruerhøj 22: Når man kommer fra Fruerhøj og Stakkeledet – det farlige sving – der bliver parkeret 
en mørkeblå kassevogn. Det er ulovligt. Den skal holde på matriklen. Alle biler skal holde på 
matriklen, 
 
Vingen 6: Foreslår, at man foreslår at alle skal have 2 parkeringsplader. Svar: Det skal der allerede 
være til helårshuse. 
 
Brådebæksvej 33 K: Sten i rabatten og træstubbe. Kan man ikke få det fjernet,  
 
Toftebjergvej 6B. For 10 år siden vedtog man, at man måtte sætte sten 0.5 m inde. 
 
Holmager 22: Der blev ikke vedtaget, at man måtte. Hvis man skulle lave noget ulovligt, skulle det 
ligge min, en halv meter fra vejsiden 
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Ubberødvej  19: Har bestyrelsen sendt mail ud på vegne kommunen om sten ikke måtte ligge i 
rabatten? 
 
Hanne: Det gjorde vi. 
 
Henriette: Siger mange tak. Resultatet af undersøgelse bliver lagt på hjemmesiden. Vil gerne have, 
at man skriver sig på en liste, hvis man vil være med.  
 
 
Da der ikke var flere der ønskede ordet takkede dirigenten de fremmødte for god ro og orden og 
sluttede generalforsamlingen. 
 
 
 
----------------------------------------------  ------------------------------------  ------------------------------  
Hanne Sejersen, formand                       Grethe Hervard, dirigent           Gitte Christiansen 


