
          

  

Referat af ekstraordinær generalforsamling  
i Ubberød-Brådebæk Grundejerforening 

afholdt den 2. juni 2003 i den store sal, 
Birkerød Bibliotek. 

Ekstraordinær generalforsamling omhandler den del af den ordinære generalforsamling,  vi ikke 

nåede at behandle på den ordinære. 

  

Ad dagsordens pkt.1 Valg af dirigent. 
Pkt. 0, blev flyttet til pkt. 4 
Formanden forslog Grethe Hervard som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. 

Ole Nørgaard blev valgt som referent 

 
Ad dagsordens pkt.2 Valg af bestyrelsen 
Eksisterende bestyrelse: Morgens Koch, Ole Nørgaard samt Torben Bang. 
Formanden forslog følgende medlemmer. Carsten Sandvik, Ubberødvej 36 ,Søren Brix Andersen 

,Stakkeledet 60, Lotte Christiansen, Ålhøj 7 samt Helle Baumann, Brådebæksvej 33 G. 

Alle blev enstemmigt valgt.  Det var ikke muligt at få valgt nogen suppleanter, da ingen meldte 

sig.  Bestyrelsen er dermed godkendt efter foreningens love.. 

 

Ad dagsordens pkt.3 evt. valg af Administrator. 
Formanden foreslog at grundejerforeningen ansatte administrator Grethe Hervard, Stumpedysse- 

vej 24,  2970 Hørsholm til at varetage hele regnskabet.  Pris kr. 2-3000 kr./ md.   

Administrator skal starte 1.maj 2003.  Forslaget blev vedtaget, ingen stemte imod.   

 
Ad dagsordens pkt.4 samt pkt.   Eventuelt. 
Formanden berettede om de større opgaver, de 3 hidtidige bestyrelsesmedlemmer har beskæf- 

tiget sig med siden den 22 april 2003. 

Støjskærmentreprisen ved rundkørslen er blevet forhandlet færdig.  2 tilbud  var på tale og den  

entreprenør, der laver rundkørslen, blev valgt, da det var det billigste og bedste.  Vi har fået 

skriftelige tilladelser fra alle de grundejere, der skal have skærm i skel.  Grundet ændret linie- 

føring på  Ubberødvej nr. 2 bliver der ikke så meget tilbage af grunden, at containerne, der var 

tiltænkt denne plads, kan være der. Ejeren af Ubberødvej nr. 4 har givet tilsagn om at købe det 

stykke jord, der bliver bliver mellem skel og støjskærm. 
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Ole Nørgaard redegjorde for noget rod med den øverste del af Brådebæksvej.  Birkerød Vand- 

forsyning er ved at lægge en ny hovedvandledning op gennem det øverste stykke af Brådebæks- 

vej og videre ud af vort område. 

Mandag d. 26 maj blev der holdt vejsyn med Birkerød Kommune og Birkerød Vandværk. 

Det viste sig, at vejbanen var anlagt helt ovre i den ene side af det areal, der er afsat til vejen. 

Ved opmåling fra kant af vejbane til skelpæl i modsatte side kunne det konstateres, at vejarealet 

strakte sig næsten 4 meter ud til siden i forhold til selve vejbanen.  NESA´s master stod iøvrigt et 

stykke ude i vejarealet.  Ved nogle grunde var dette areal inddraget i grunden.  Birkerød Kom- 

mune indvilgede i at bære behjælpelig med at opmåling af vejarealet.  Det giver snævre  ad- 

komstforhold, som gør det vanskeligt for biler at passere hinanden, også brand- og rednings- 

køretøjer.  Ved vintertide er der et specielt problem.  Det er ikke muligt at komme af med den 

sne, der skrabes til side,  på grund af vejbanens beliggenhed.    

Der er udtrykt ønske om asfaltering af vejbanen, og før dette bliver det muligvis muligvis nødven- 

digt at flytte vejbanen.  Det bør overvejes nøje. 

 

Med baggrund i en del henvendelser fra grundejere ridsede formanden nogle punkter op inde- 

holdt i lokalplan 81 (som omhandler vort område), Birkerød Kommune og politivedtægten for 

Helsingør politikreds og vort eget ordensreglement. 

Afbrænding af haveaffald.    

Birkerød Kommune foreskriver, at afbrænding kan foretages hverdage mellem 08.00 og 14.00. 

Tørt og kun i mindre mængder. Afbrændingen må ikke genere naboer med røg og lugt. 

Lokalplan 81 
Ifølge denne skal der til hver ejendom etableres én overkørsel på max. 3.5m i bredden i vejskel. 

Til hver bolig skal der indretes to parkeringspladser (disse skal selvfølgelig benyttes). 

Udendørs oplagring må ikke finde sted.  Der må ikke henstilles både samt uindregistrerede biler,  

eller campingvogne.  Dog er det tilladt at have mindre både såsom kanoer, kajakker og joller op-  

lagt i haven. 

Hegn i skel mod vej og sti samt i naboskel foran byggelinie må kun være levende hegn, evt. sup-  

pleret med simpelt trådhegn/dyrehegn.  Hegn mod vej skal plantes i en afstand af mindst 0,4 m 

bag skellet. 
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Ordensreglementet 
I vort Ordensreglement kan læses, at grus, sten, gødning, brænde, have- og byggeaffald samt 

-materialer m.v. ikke må henligge på rabat. 

Støjende redskaber, motoriserede plæneklippere, - hækkesakse og lignende henstilles til ikke 

at blive brugt lørdage efter 18.00 samt søn- og helligdage hele året. 

 
Politivedtægt og Ordensreglement 
Støjende instrumenter samt radioer, CD-spillere og lignende må ikke benyttes udendørs eller for 

åbne vinduer og døre. 

 

På et møde med Birkerød Kommune for nylig blev der klart givet udtryk for, at man fra Kommu- 

nens side gav os lidt mere snor med hensyn til ryddelighed m.v. end i resten af kommunen. 

Men en dag strammer de også til her.  Så kan vi ligeså godt starte den proces selv.  

  

Med hensyn til byggetilladelser er der Kommunen, der udsteder disse og anfører heri  allerede 

ovennævnte passus fra lokalplan 81.     

 

Der har været aflæsset byggeaffald på vores fællesareal.  Det er nu fjernet for den nette sum af  

kr. 800,00.  Sådan noget forbistret svineri vil vi gerne være fri for.  Er der nogen, der observerer 

sådan uautoriseret aflæsning, bedes man notere nummer og/eller andre sikre kendetegn og 

kontakte bestyrelsen.  Kan vi ikke umiddelbart finde synderen, melder vi det uden videre til 

politiet  for videre efterforskning. 

 

IForeningens telefonnummer er:  4576 5601. 

 

Det ser ud til, at vi skal afholde loppemarked 6. september.  Mere om dette senere. 

 

Mødet sluttede ved kl. 20.00.  Den nye bestyrelse håber på friske vinde.   

Vi vil se fremad og arbejde for en god og sund udvikling i vort område. 

 

Tak for en god forsamling. 

 
Signeret:  Bestyrelsen. 


