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Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Tirsdag den 26. juni 2012 klokken 19:00  

Mødested  : Lotte Christiansen, Ålhøj 7 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Ariane Batchelor (AB) X   29-05-2012 

Jacob Christian Hansen /JCH) afbud   27-11-2012 

Lotte Christiansen (LC) X X  26-06-2012 

Mark Petersen (MP)    24-04-2012 

Klaus Huse (KH) X   30-10-2012 

Hans Wagner (HW) X   28-08-2012 

Michael Mollerup Skov (MMS) X   25-09-2012 

     

Suppleanter     

Henriette  Knutzen (HK)     

Torben Bang(TB) 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 

 

4.  Opfølgning på ekstraordinær  generalforsamling.  

      Tinglysning af vedtægter           GH      

        GH foreslog at vedtægterne blev tinglyst på samtlige matrikler. Det burde have været 

gjort allerede i år 2000, da der dengang blev vedtaget nye vedtægter i forbindelse med 

ændring til helårsområde, på nuværende tidspunkt er der desuden kommet flere ændringer til. 

Bestyrelsen var enig i forslaget og GH går i gang med processen, der er blevet noget mere 

kompliceret grundet den nye tinglysningsprocedure.                                            

5   Legeplads/Arbejdsdag    MMS 

     Svævebanen skal ordnes og legehuse m.m. skal efterses og males. 

6.  Kommunikation mellem bestyrelsesmøderne                    MMS 

     Korrespondance via mail, men alle projekter godkendes på b-møder, ikke via mails. 

     

7.  Procedure vedr. svar på mails sendt til UBG  MMS 

      MMS trak punktet  

 

8.  Emner til Nyhedsbrev 

      Deadline for indlæg til GH den 3. august. 

 

9.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen pr. mail 

       Henvendelse vedr. manglende hæk klipning langs stierne. GH kontakter de implicerede  

      Forslag vedr. aktivitetssti på fællesarealet. MMS tager det med i planlægning af brug af  

      området. 

      Forslag vedr. reparation af bro ved Aboretet. GH kontakter Ole Byrgesen og MMS  

      kontakter Universitetsstyrelsen. 

10.  Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 
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       MMS orienterede om møde med Vejdirektoratet vedr. de farlige situationer i rundkørslen. 

Der var forslag om nedsættelse af hastighed på Kongevejen og muligvis på opkørselsrampen 

fra motorvejen. 

TB oplyste at drænet på Holmager ikke fungerer, det skal atter spules og en TV inspektion er 

nødvendig for at finde årsagen til de mange stop. 

AB bad om at gartneren fjerner resterne fra Sankt Hans bålet  

AB gjorde opmærksom på, at på trods af at det på generalforsamlingen blev vedtaget at der 

ikke må slås græs om søndagen, så gør beboerne det alligevel. 

LC ønskede kantsten på Ubberødvej ud for når 5 ned til hjørnet for at forhindre al det grus der 

kommer når det regner. 

      

11.  Næste møde den 28. august hos  Hans Wagner. 

 


