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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Onsdag den 27. september 2017 klokken 19:00  

Mødested  : Kim Damgaard, Toftebjergvej 31A 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) Afbud   28-06-2017 

Kim Damgaard (KD) X   27-09-2017 

Morten Kirkebæk (MK) X   25-01-2017 

Mark Petersen (MP) X X  31-05-2017 

Henrik Fallentin (HF) X   25-10-2017 

Christina Kloss (CK) X   30-08-2017 

Torben Bang (TB) X    

     

Suppleanter     

Claus Permin (CP) X    

Bente Thulin (BT) 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, Underskrevet 

 

4. Brådebæksvej, møde med rådgivende ingeniør                    GH/TB                                        

      Vi afventer overslag over udgifter til udarbejdelse af projekt, GH  

      fremsender og der afgøres via mail.  

 

5. Dræn: Stakkeledet     GH/MK/TB 

      Opstart indenfor de næste 14 dage, afhængig af vejret. 

 

6. Legepladser,       

      Legepladsgruppen får besked om, at de kan rekvirere legepladsinspektøren, 

      så må vi se om der er noget han ikke kan godkende. 

 

7. Hastighed i området 

      Der har været ytret ønsker om, at der kom bump på Hyldestykket og  

      Toftebjergvej, det gør der ikke foreløbig, da Toftebjergvej indenfor en  

      overskuelig tid skal asfalteres om. Dernæst kan vi lade os inspirere af 

      det forslag der udarbejdes under punkt 4. 

 

8.  Fællesarealer 

      Det blev besluttet at der skal udarbejdes en fældningsplan,  

      Mark og Grethe tager et møde med gartneren. 

 

9.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

       I følge skriftlig meddelelse fra ejeren af VÆ36 bliver skurvognene fjernet  

      den 15. oktober hvor der er indgået lejekontrakt af et andet areal. 

      ST 1 får vand ind fra Ubberødvej ved store regnskyl, GH har talt med  

      gartneren, der lægges sten og jord langs støjværnet. 

file:///E:/Tdokumenter/ubg/bestyrelsesmøder/Indkaldelser/master/ubg.doc


Ubberød – Brådebæk Grundejerforening 
Væverholm 1 - 2970 Hørsholm - tlf.: 45 76 56 01 

e-mail: ubg@ubg.dk - www.ubg.dk 

 

side 329 

 

      GH har modtaget en henvendelse vedr. afbrænding af haveaffald, ifølge 

      regler i Rudersdal kommune er det forbudt at brænde haveaffald af, hvilket  

      også er gældende i ordensreglerne for grundejerforeningen. 

 

10.  Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer     

       BT arbejder stadig med sagen vedr. ejerskab af sti ned til Brådebæksø fra Brådebæksvej 

      TB har undersøgt hos Dong hvad en ekstra lampe ved BR33D vil koste, ca. kr. 62.000,-  

      TB taler med ejerne om der kan findes en anden løsning 

      CK, den store sten ved busholdepladsen skal flyttes længere ind, GH taler med gartneren 

      og anmoder om at det sker når vognmanden alligevel er ved ST 1 med jord. 

 

11.  Næste møde:  25. oktober hos  Henrik 
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