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Referat af Ordinær Generalforsamling  

6. april 2006 
 
Antal fremmødte: 74 ejendomme var repræsenteret heraf 18 ved fuldmagt. 
Medlemmer af bestyrelsen: Klaus Antons, Torben Bang, Carsten Sandvik, Lotte Christiansen, 
Hanne Sejersen, Brian Christensen 
Administrator: Grethe Hervard (GH) 
 
Formanden Klaus Antons (KA) bød hjertelig velkommen til årets generalforsamling. 
 
1.  

 
Til dirigent valgtes administrator Grethe Hervard, der takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Indkaldelsen udsendt den 14. marts 2006 og dermed 
er vedtægterne overholdt vedrørende indkaldelsesvarsel på 3 uger. 21 indkaldelser er  
kommet retur. Enten pga flytning, manglende postkasse eller manglende tilmelding til 
adressen hos postvæsnet. GH oplyste at man i år har valgt at engagere en person til at tage 
referat af mødet. 
 
2.  

 
Formanden Klaus Antons, der blev konstitueret den 17. maj 2005, fremlagde sin beretning, 
der vedlægges som bilag. 
 
Slog ned på de problemer, der har været med hensyn til bestyrelsens beføjelser.. Bedste 
regnskab til dato. Regnskabet kom ud af med et plus på 30.000 i forhold til budgetteret før 
NESA-posteringen. Meget kort og ikke uddybende fortalte han om regnskabet. Kassekreditten i 
Konverteringsregnskabet er  nedskrevet til det halve. Toftebjergvej 31 (Vejdirektoratets 
grund) er udstykket til 8 parceller, hvilket har udløst en indtægt på 8 konverterignsbidrag. 
Området er i en rivende udvikling med mange forskellige ønsker og krav til området. Der er 
derfor ikke resurser nok til rådighed i løbet af et år.  
 
Arbejdsdag i efteråret. 1½ m lang bræmme på fællesarealet. Der er sået blomster. Ønsker at 
flere grundejere bakker op om de arrangementer, som man gør et stort arbejde for at lave. 
 
Der er indgået kontrakt med Nesa angående udskiftning af eksisterende lamper og opsætning 
af flere. Der er taget højde for vejkryds ved placeringen af ekstra lamper her. 
 
Brådebæk får 50% mere belysning i forhold til tidligere. Hver lampe giver 15 % bedre 
vejbelysning end de gamle. Alle beboere informeres direkte af NESA. Sept. 06 forventes 
arbejdet færdiggjort. 
 
Busvendepladsen Birkerød kommune meddelte, at HUR vil overtage skolebussen. Kr. 300.000 
afsat til projektet såfremt foreningen vil stille pladsen i starten af Ubberødvej til rådighed for 
en vendeplads.  En Forældregruppe har  foreslået at vendeplads bliver i den modsatte enden af 
Ubberødvej, hvor arealet  desværre er pålagt en fredning. Ved skolestart 06 skal der være 
fundet en løsning på problemet med afhentning af skolebørnene. Hvis fredningen kan ophæves 
inden kommunens deadline, vil den løsning være at foretrække. 
 
Dræn. Renovering fortsættes.  Punktet vil være synligt på budgettet i mange år fremover. 
 
Formanden orienterede om de forskellige udvalgs arbejde. Ikke alle udvalgenes krav kan af 
økonomiske grunde efterkommes. Væv 1+3-udvalg blev der kort talt om. Punktet kommer 
senere. 
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Vederlag for bestyrelsesarbejde. Administrators forhøjede honorar er godkendt af bestyrelsen. 
 
Afsluttede med at orientere om underskriftsindsamling vedr.busforbindelser i området. 
 
GH spurgte, om der  var spørgsmål til formandens beretning 
 
UB29. Vil høre mere om busvendeplads. Hvis i nærheden af børnehaven. Hvem skal betale for 
anlæggelsen? Hvis vi afgiver oplagspladsen, skal vi så betale for at få lavet vendepladsen. 
 
Klaus: Kommunen har tildelt kr. 300.000 til vendepladsen, hvor den så end kommer til at 
ligge. Men  pg.a. kommunernes sammenlægninger skal beslutningen herfra snart tages elelrs 
bruges beløbet til noget andet af kommunen 
 
UB 8: Er det HUR der skal have skolebusordningen? Ja, lyder svaret 
 
VI 6: Hvad er grænsen imellem hvornår kommune skal betale og hvornår grundejerforeningen 
skal betale? 
Svar: Med hensyn til  NESA så betaler kommunen for udskiftningen af lamper en til en, men 
grundejerforeningen betaler for de ekstra lamper. Kommunen betaler el-forbruget. 
Torben Bang: Med hensyn til vejene så har disse status som private veje, derfor skal G/F 
betale. .  
 
VÆ 5: Svar til VI 6. Henviser til den debat i pressen der har været  indenfor det sidste halve 
års tid  vedrørende kommunernes ændring af vejes status fra kommunale til private.  
 
Da der ikke var flere spørgsmål, blev formandens beretning godkendt. 
 
3. Regnskabet 
 
Alle har fået tilsendt regnskabet. GH gennemgår det kort. Der er kommet lidt flere indtægter 
end budgetteret idet der er kommet 3 ekstra grundejere. Ekstraordinær indtægt på kr.13.422  
har  stået i balancen  de sidste mange år. Stammer fra dengang da nogle beboere havde 
vejlån, da man sidst fik asfalteret. Disse beboere betalte afdrag og renter. I tidl. Regnskaber 
kom renterne ikke ind som en indtægt, men stod i balancen. Eksterne revisor har anbefalet at 
de kom på indtægtssiden, så de røg væk fra balancen. 
Personaleomkostninger. er nogenlunde som budgetteret. Administrationsomkostninger er 
steget bl.a. fordi der er leje af lagerlokale til opbevaring af alle grundejerforeningens mange 
arkivalier. Der er anskaffet ny postkasse og ny aviskasse. P.g.a. betalt depositum for det 
forestående projekt med udskiftning af lamper er regnskabet kommet ud med et underskud på 
ca.  21.000,- som  bestyrelsen  foreslår  bliver taget af de likvide midler. Opsparing til asfalt, 
dræn og vejbump fortalte GH nærmere om. 
 
Spørgsmål til regnskabet?  
VI 6: Vejbelysning forudbetaling mente  ikke dette vedrører 2005, bør være i 2006.  
Svar GH:  Da opkrævningen kom i 2005 er den med.  
 
VI 6: Administrations omk. Udgør  24 % af totalomk. Finder dette beløb er meget højt og 
anbefaler af bestyrelsen er opmærksom på dette. 
 
Bo44:  Regning vedrørende NESA er  dateret 31/12 05 men bliver betalt senere. Normalt at 
bogføre det i det år man modtaget den. Finder ikke at adm. Omk. Er høje set i forhold til antal 
grundejere. 
 
Det af bestyrelsen godkendte årsregnskab med revisorpåtegning blev herefter godkendt. 
 
GH foreslog herefter at budgettet blev gennemgået, da de forslag der var, ikke  var relaterede 
til økonomien. Dette blev tiltrådt af forsamlingen. 
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5. Budgettet: 

 
GH redegjorde for budgettet. Der er budgetteret med  større indtægt end  i 2005, da der er 
kommet et antal nye medlemmer fra Brådebæksvej 1. I år 2006 er vi p.t. kommet op på et 
antal på  381 medlemmer. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet stiger til kr.2.000 pr.år Hvis 
man ser på udgiftssiden er kr. 190.000 afsat til vejbelysning og kr.200.000 til dræn. 
Personaleomkostningerne nogenlunde de samme som sidste år. Vedr. administrationen har 
bestyrelsen foreslået at GH stiger i honorar. 
 
Udover kr.2.000 pr grundejer foreslår bestyrelsen en indbetaling på 500 til opsparing til  
asfaltering.  

 
ST. 18: Hvor længe skal der spares op til asfaltering? 
 
Svar Torben B.: En entreprenør har udtalt at stikvejene til Ubberødvej + Hyldestykket skal 
have ny overflade. Pletvise reparation på Ubberødvej og Toftebjergvej, Brådebæksvej skal 
have ny belægning. Pris ca. 2,5 til 3. mill. 

 
ST. 18 - De 2.000 til kontingent. Hvor meget betaler vi nu? 

 
GH. Den samlede opkrævning sidste år var 2.150. I år 2.500,- begge beløb incl. opsparing til 
asfaltering.. 

 
TO 26: Vedr. Brådebæksvej, finder det urimeligt at samtlige grundejere skal betale for 
reparation af vejen. Der kørte ca. 200 lastbiler med jord under byggeriet af nr. 1. Det må da 
være bygherrens omkostning. 
 
Torben B: Vi glemte at tage billeder af vejens tilstand før og efter. Derfor kan vi intet bevise. 
Beklager meget. 
Br.22: Ligger der mon nogen inde med billeder? 
SY. 17 Til Torben. Hvor vigtigt er det at få lavet asfalten? Torben. Meget vigtigt.  
UB. 8 Synes der er vigtigere ting end  asfalt.  Det skal ikke være på bekostning af legeplads, 
vejbump og lign. 

 
VI6: Fællesareal og græsslåning 110.000. Mener man skal lave fællesarealet om til 
naturfredning og lade det vokse vildt og voldsomt. Græsslåning kan hver enkelt grundejer vel 
selv klare 
Klaus A: Det er lige nu en urskov. Der bliver slået græs 1 gang om året på fællesarealet. Øvrig 
græsslåning er på stier og langs Ubberødvej  ca. 1 gang om ugen ellers efter behov ifølge 
gartneren. 

 
ST. 60/62: Asfaltering. 40-60 boliger skal opføres indenfor de næste 1-2 år. Hvad med 
asfalten? 
Torben B:  Foreslår fotografering af veje og rabatter, således at vi kan gøre krav gældende 
overfor bygherren. 

 
Da der ikke var flere spørgsmål konstaterede dirigenten at forsamlingen godkendte budgettet. 
Opkrævning udsendes til betaling 1. maj. 

 
GH gennemgik derefter regnskabet for konverteringen. 760.000 indkommet i alt. Øvrige 
indtægter er fra folk der har købt arealer af grundejerforeningen i nærheden af rundkørslen, så 
de ikke lå der som ingenmandsland.  Orienterede om årsagen til den lidt store gartnerregning.  
1.7 mill i underskud ultimo 2005. Underskuddet forventes at falde til under en million ultimo 
2006. 
Kassekredittens maksimum er pr. 1. april nedsat til  1.250.000.  
Spørgsmål 
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ST. 62: Rundkørsel og støjværn. Er GF forpligtet til at vedligeholde dem eller er det overdraget 
til amt og vejdirektoratet. 
 
Torben B. Intet er pt. overdraget nogen steder. Støjværn langs Kongevejen er vores eget 
ansvar. Amtet vil ikke røre det. Langs motorvejen foregår der dialog med vejdirektoratet om 
overtagelse.  Rundkørsel vedrører ikke grundejerforeningen 
 
Brian HY 14: Støjværn. Er det os, der skal stå for fjernelse af graffiti. 
Torben: Ja. 

  
UB29: Bilag ved kassekreditten. Alice skriver det måske var værd at overveje, at vi alle skal 
betale så den kan indfries. Synes det er en dårlig ide. Håber den frafaldes. 
Vil være sikker på, at kassekreditten kun skal betales af de 26 der skylder for konverteringen 
og at grundejerforeningen foreløbig lægger ud. At renter også tillægges de 26. 

 
SvarGH. Så længe kommunen kautionerer nedskrives alene med de indkomne bidrag I fald 
kommunen ej længere vil kautionere og hvis banken ikke længere vil yde kassekreditten uden 
sikkerhed, så vil grundejerforeningen være nødsaget til at sige til samtlige der har betalt 
konverteringsbidrag, at de skal betale ekstraordinært bidrag, fordi lånet skal indfries. Men som 
sagt når året er omme er vi ned på under en mill. De der mangler at betale 
konverteringsbidrag dækker rigeligt gælden. Mange af dem der ej har betalt er oppe i årene og 
når grunden skal sælges, kommer der penge ind. Hvis man betaler her i april skal man betale 
ca. kr.86.000. Nogen har fundet ud af, at det er billigere at tage lån i sommerhuset ide den 
påløbne rente pt.er kr. 575 pr. måned. 

 
ST. 18. Vedr. renter. Har fået det indtryk at Toftebjergvej 31ej skal betale renter når der 
udstykkes til  8 grunde.  
 
Svar: Bestyrelsen blev kontaktet af vejdirektoratet, der ejer TO 31, vedr. udstykningen af 8 
grunde. Forhandling med vejdirektoratet endte med, at der betales fuld konvertering og 50% 
af de påløbende renter. Det nedsatte rentebidrag er på baggrund af, at Vejdirektoratet har 
betalt en del af støjværnet ud for grunden mod Motorvejen, der hvor støjværnet er højere. 

 
ST 62; Forstår ikke bekymring fra nogle grundejere pga. de 26 der endnu ikke har betalt. 
Grundejerforeningen tjener penge på det p.g.a. renteindtægten. 

 
FR25: Oplyser at alle der ikke betalte konverteringsbidrag primo år 2000 underskrev et 
gældsbrev. Hvor er gældsbrevene? 
GH. Som formanden nævnte er mange lig i lasten overtaget, bl.a. mangler Gældsbrevene. Der 
var mange, der ikke fik skrevet under og der blev ikke fuldt op på dette. En del af de 
gældsbreve der eksisterer er fra beboere der har betalt konverteringsbidrag.. 

 
ST. 2 Gør opmærksom på at sommerhusene ikke er tvunget til at konvertere så længe det har 
status som sommerhus.  

 
Bo 44: Mogens siger at sommerhuse der sælges som sommerhus ikke er tvunget til at 
konvertere. Renten stiger og stiger. Det er derfor hun skriver, at det måske ville være en ide 
at vi alle sammen betaler et beløb.. 

 
UB 29: Er der ikke noget med, at der i gældsbrevet stod at det skulle indfries ved salg uanset 
formålet? 
GH. Da gældsbrevene ikke eksisterer er det underordnet, men oplyser samtidig at der er et 
tæt samarbejde med kommunen, og at ingen får byggetilladelse med mindre der er betalt 
konverteringsbidrag. 
 
Da der ikke var flere spørgsmå til regnskab, budget og intern revisors kommentarer, gik man 
over til forslag. 
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4. Forslag 
 
Forslag 1: Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne som GH oplæste, således at 
vedtægterne følger almindelig lovgivning, med et rykkergebyr p.t. 100 kr. pr. rykker. 

 
Bo44. Hvad siger vedtægterne om stemmetal for ændring af vedtægterne? 
 
GH Hvis det skal vedtages på 1 gang, skal 40% af samtlige beboere være til stede. Hvis der ej 
er så mange, skal 2/3 af de tilstedeværende sige ja og så skal det op på en ekstraordinær 
generalforsamling. 

 
Bo 44: Er det ikke noget rod at vedtage ændringen nu, når der foreligger udkast til ny 
vedtægter, der skal for en generalforsamling senere. 
. 
Formanden. Vi skal have stemt om ændringen. Forhåbentlig med 2/3. for, så må vi senere 
tage det op udvalget har lavet. Ingen ved hvor længe det tager før en advokat har 
gennemgået forslaget og sagt god for det eller kommer med ændringsforslag. 

 
UB 29: Hvis man siger ja til forslaget, betyder det så, at det indgår i det, som udvalget 
kommer frem til? 
GH: Muligvis. Ændringer kan selvfølgelig fremkomme. 

 
Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 74 stemmer incl. Fuldmagter 

 
TO 6B. Oplyser at de for 14 dage siden indleverede et  forslag der ikke er med.  
GH For sent indleveret 
 
Forsalget kan forelægges under eventuelt, men der kan ikke vedtages noget 
 
 
Forslag 2: Optagelsesindskud. 
 
§ 13, stk. 4 ændres som foreslået til: I forbindelse med erhvervelse af ejendommen er køber 
forpligtet til at betale et ejerskiftegebyr til grundejerforeningen.  
 
Ingen spørgsmål. 
Afstemning: Forslaget enstemmigt vedtaget. 

 
Forslag 3: Bestyrelsen beder om bemyndigelse til at sælge det blinde vejstykke (den gamle 
udkørsel af Toftebjergvej 

 
TO 6B. Legeplads? Hvad kan det sælges til? 
Klaus B: Sidste år fik bestyrelsen en forespørgsel om køb fra de omkringliggende ejendomme. 
Der er ikke indgået forhandlinger om salg. 
ST 62: Jord. Evt.forurentet. Hvem skal betale for oprensningen. Kan man ikke risikere det 
bliver dyrere. 
Klaus: Jo. 
HY 14: Gl. vej kan godt sælges. Køber står for forpligtelse af oprensningen af gl. asfalt mv. for 
egen regning. 
SY 17: Hvad siger kommunen? 
GH Det næste, man skal tage stilling til. 
Flere spørger om evt. pris. Men det har bestyrelsen ikke taget stilling til endnu. 
Klaus: Forslag fra Brådebæk evt. til legeplads eller andet formål. Vil gerne høre foreningens 
holdning 
ST. 62: Legeplads skal være forureningsfri. Man bør tænke på hvad det koster, inden man 
tænker på legeplads. 
SY 17. Tæk hvis vi sælger og der kommer krav. Man bør undersøge det nærmere. 
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Bo44: Hvis vi stemmer ja, kan vi sælge det med et måske senere krav imod foreningen. Man 
bør undersøge, om det kan lade sig gøre med et positivt resultat 
Klaus. Det er ikke i bestyrelsens interesse at sælge for at give grundejerforeningen et krav 
senere. 
ST. 18 Kan man ikke tilføje en sætning, hvis det er rentabelt. 
Klaus. Nej, dsv 

 
Afstemning:  Imod 10     For       60            Hverken eller 4 
 

Forslag 4: Vendeplads, 
 

Forslaget fremlagt af Klaus 
VI6: Kan cykelparkering indflettes.  
Klaus ikke den der er ved at blive lavet, men forslaget om endnu en cykelparkering kan 
overvejes. 
VÆ11. Påvirker det salgsprisen på Væverholm 1 og 3 ? 
Klaus: Måske, men  bussen kommer kun 2 gange i døgnet. 
VÆ.11: Hvad sker der hvis fredning ej ophæves og bemyndigelse til forslaget ikke gives? 
Klaus: Intet alternativ. Så bliver det på Kongevejen som i dag. 
UB29: Syns det er god ide at sige ok for det. 
BR ?: Bussen holder ved tanken 
UB29; Det er primært børn 1-3 kl. skal med bus. Større børn har længere til skole. 

 
Afstemning:    Imo d 1          For             73         Hverken eller    0 

 
5. Valg til bestyrelsen 
6. Formanden ej på genvalg 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 Mogens Koch er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår suppleant Hanne Sejersen, BO.6  
Michael Mollerup ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. 

 
Bjørn Willumsen, ST57 og Claus Knutzen, FR 1 ønsker at opstiller. 

 
Sara: Vil gerne høre fra kandidaterne inden afstemning. 

 
Hanne: Arbejder på at få en legeplads. Vil blande sig i det hun har forstand på og stille kritiske 
spørgsmål til det, hun ikke ved noget om.  
Bjørn: Har boet her i 3-4 år. 2 børn. Vil gerne arbejde for mere udvikling, udnyttelse af grønne 
arealer. 
Claus: Det samme som Bjørn. Boet her i 2 år sammen med familien. Vil gerne give et nap 
med, da to fra bestyrelsen forlod den. 

 
Claus  41 stemmer 
Hanne 51 stemmer 
Bjørn 45 stemmer 
 
Hanne og Bjørn er valgt til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsesmedlem Anette Peschcke-Køedt ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen.  
Brian Christensen, HY. 14, der er suppleant, foreslås valgt. 
 
Brian valgt enstemmigt. 
 
Som nye suppleanter blev valgt: 

- Claus Knutzen 
- Niels Peter Kesler, Fruerhøj 3 
- Enstemmigt valgt. 
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Bestyrelsen ser herefter ud som følger: 
 
Formand Klaus Antons 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Torben Bang 
Carsten Sandvik 
Lotte Christiansen 
Hanne Sejersen 
Brian Christensen 
Bjørn Willumsen 
 
Suppleanter 
Claus Knutzen 
Niels Peter  Kesler 
 
Til ekstern revisor genvalgtes RevisorTeam , Hørsholm og til intern revisor genvælges Alice 
Hansen. 

 
Alice Dam genvælges som revisorsuppleant. 
 
Grethe Hervard genvalgtes til administrator. 
 
8. Information om evt. salg af Væverholm 1 + 3: 
 
Michael Mollerup, Sara, Michael, Lotte orienterer. Udvalget har ikke tænkt på fortiden, hvorfor 
ej solgt tidligere  og ej tænkt på fremtiden, hvad skal pengene bruges til.  
Kun Ubberødsiden incl. Hyldestykket skal høres. Hele beløbet skal tilfalde både Ubberød og 
Brådebæk. 
 ÅL 9 set på det skattemæssige. Hvis servitutten ophæves, kan salg finde sted. Hvem bliver 
skattepligtig ved salg. Såfremt pengene tilfalder den samlede forening er man ikke 
skattepligtig i henhold til udtalelse fra Skattecentret. 
 
Bo44: Hvis servitut ophæves, ophæves servitutten så på hele fællesarealet. 
Ålhøj 9 siger, at den kun henvender sig til de to grunde.  
GH oplyser, at servitutten er lyst på hele fællesarealet, men der står i den, at såfremt 1+3 
bliver udmatrikuleret, forsvinder den kun for de to og ikke hele fællesarealet. 
Spørger BO44. Hvorfor skal servitutten så ophæves. 
GH siger, at servitutten ikke ophæves på fællesarealet. 
 
SY17: Dybt forvirret. Utrolig kompleks system. Intensionen var, at det gamle Ubberød skulle 
have pengene ved salg. Mener der ligger meget mere juridisk i det her, end der lige nu 
drøftes. 
VI 6. I sin tid da sammenslutningen fandt sted glemte man at diskutere det aktiv. Det 
interessante uanset formål. Man siger til bestyrelsen fjern tinglysningen til grundene er 
udmatr. Og når det er sket, kommer servitutten tilbage igen. 
 
Alice BO 44: Har hos skattecenter Fredensborg indhente supplerende oplysninger. Fornemmer 
at man ønsker at grundenes skal sælges, og provenuet tilfalde foreningen.. Hvad hvis vi 
henholder os til servitutten og kun sælger til de gamle ”Ubberødder”, hvad hvis pengene 
tilfalder de 310 grundejer, men ej udbetales, skal Brådebæk så indbetale tilsvarende beløb. 
Svar fra skattecenter Fredensborg. Vil snarest vende tilbage til sagen, men kan ikke besvare 
inden 1. april. Nyt gebyr evt., anmodning videresendes til Skat hovedcenter. 
Lotte Ålhøj7: Vores oplæg er at pengene skal tilfalde hele grundejerforeningen. 
Bo44: er det sådan, at skrivelsen kan læses op som man sendte til skatteregionen, mener 
formuleringen er lidt ledende.  
Udvalget: Har ikke forsøgt at være ledende overfor skattemyndighederne. Man har spurgt, 
hvis salg, hvordan skal der betales skat. 
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Bo44: Hvis der er andre aspekter i sagen, kan udfaldet af det bindende svar blive anderledes, 
dette lægger skat op til. 
UB.29. Vi kender ikke andre forslag end det, som I kommer med. Man må kunne undersøge de 
andre muligheder. 
Alice: Ved sammenlægningen var der diskussion mellem de to foreninger. Mener at kunne 
huske at Brådebæk påstod at de ville beholde deres sø og Ubberød kunne beholde deres 
fællesareal. 
ST18. Denne diskussion er grotesk. Hvad der skete før, er ligegyldigt. Vi kan jo sagtens 
samarbejde. 
ÅL9: Gik ind i arbejdet da han så kassekredittens størrelse. Ser det som en forening. Sælg de 
to grunde, som der vil kunne fås omkring 5.5 til 6 mill for.   
ST. 57: Forhindrer det opførelse af fælles bygninger på fælles arealet. 
Svar: Nej 
ST.2: Mener ikke at man skal sælge. 
Alice : Er det ikke at sende en blanco check videre ved at lægge det op til bestyrelsen at træffe 
beslutning om, hvad pengene skal bruges til? 
 
Diskussionen fortsætter lidt om, hvad pengene skal bruges til 
VI 6: Blanding af gl. og nye huse nyder han. Savner nye huse i stedet for affaldsgrunde. 
Takker udvalget for godt arbejde. Stop børnehavesnakken. Syns vi skal takke udvalget for det 
arbejde, de har gjort. 
 
VÆ. 5: Passer de to grunde. Vil nogen gøre det i stedet? Vil vi ikke have penge i kassen? Det 
drejer sig kun om det. 
Sara: Der er vedligeholdelse ved de to grunde. Der må gøres noget, hvis de ikke skal sælges, i 
stedet for at naboer skal passe dem. 
 
Bo44: Personligt vil hun give ST 62 ret, men mener sagen skal belyses fra alle kanter. Vil have 
dokumentation fra skattevæsenet. Er ene og alene neutral og synes der mangler oplysninger. 
 
UB. 29 Spørger om afstemningen kunne være hemmeligt. Svar: Der er klare regler fra 
tinglysningen. Det er ikke hemmeligt.  
 
GH præciserer, hvad afstemningen  handler om. Servitutten skal ikke ophæves. Man skal tage 
stilling til om de to grunde må udmatrikuleres og derefter sælges. 
 
9. Eventuelt 
 
TO.6B. Nogle beboere på Toftebjergvej mener at stien ned til søen  bør afmærkes og græsset 
slås. Anmodning til bestyrelsen. 
Brian synes, at grundejerforeningen skal gøre noget så de andre beboer kan få afgang til søen. 
 
BR 22: Oplyser at stien også er redningsvej. Det er forbudt at spærre af. 
 
BO44: Har problemer med høje træer i skel. Hæk kan ikke vokse mere. Får nogle mærkelige 
svar. Har ledt efter skelpæle.  
 
Formanden. Der er allerede svaret. Chr. Kjær ønsker ikke at fælde træer der står i skel. 
 
BO22: Samme problem som BO44: Men det er til fællesarealet. Måtte rydde kæmpe stykke for 
at komme til baghækken. Det er et virvar af buske. 
 
Formanden: Man overvejer at sætte gartneren til at beskære fællesarealet. 
 
BO22: Kunne tænke sig at hunde er i snor på Bomosevej. Er træt af at samle hundel…. Op. 
 
Formanden: Ifølge vedtægter skal hundene være i snor. 
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Alice Dam: Sti bag Fruerhøj. Træbro er ved at falde sammen.  
 
Sara svarer: For 2-3 år siden kontaktede man Aboretet. Da man troede de ejede broen. 
Hørsholm. Kommune ejer den. Kommunen har set på  broen. Vil ikke gøre noget. 
Formanden: Vil personligt forfatte brev til Hørsholm kommune om vedligeholdelse. 
 
TO. 26: Brandvejen til søen. 20 kvm holder han. Store træer er fældet. Kommunen har aldrig 
ville slå den vej. Han slår vejen.  
 
BR 1L: Første gang hun er med. Busforbindelse Hørsholm Kongevej og fortovsforbindelser. 
Ligegyldigt hvor bussen stopper skal man gå på vejen el. cykelsti eller rabat. Har der tidligere 
været undersøgt om det er muligt at få anlagt fortov. 
 
Torben B: Kongevejen er pt. Amtsvej. Næste år kommunalvej. Det er en offentlig vej. Pt. Vil 
Frederiksborg amt intet foretage sig, . 
 
Sara: Dengang konvertering skulle finde sted blev der projekteret cykelsti og fortov. GF gjorde 
meget ud af det dengang. Frederiksborg amt og Birkerød kommune ville dengang overhovedet 
ikke høre tale om det. 
 
SY17: Hunde, skel, færdsel. De ting bliver vi aldrig færdige med at diskutere. Vil opfordre 
bestyrelsen til at give mere information– Ubberødbladet er ved at dø. Faste terminer til bladet. 
 
Lotte: Vil opfordre folk til at komme med indlæg til Ubberødnyt. 
 
ÅL 9: Der er sat busskilte op på ubberødvej. Hvad skal de bruges til? 
Formanden: Blev sat op da man regnede med at bussen skulle køre i området på alle vejene. 
Det er heldigvis ikke tilfældet. De bliver fjernet, når busssagen er slut 
ST18: Sommerfest? 
Formand: Medlemmerne opfordres til at tage initiativ 
 
UB29: Er det muligt at bestyrelsen sender referat af bestyrelsesmøder ud så man kan blive 
orienteret. 
 
BO31: Kan man få en gadelygte på stikvejen på Bomosevej. Der er mørkt i bunden af vejen. 
Der forefindes en elpæl, men uden lampe. . 
 
Da der ikke var flere der ønskede ordet takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede 
generalforsamlingen for afsluttet  
 
 
 
 
___________________________________ 
Klaus Antons, formand 
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Gitte Christiansen, referent  


