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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Onsdag den 30. maj 2018 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Bente, Brådebæksvej 22 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) X   21-03-2018 

30-08-2018 

Kim Damgaard (KD) afbud    

Morten Kirkebæk (MK) afbud    

Mark Petersen (MP) X X  31-01-2018 

Michael Mottlau (MM) X    

Christina Kloss (CK) X   28-06-2018 

Christian Vorm (CV) X   20-09-2018 

     

Suppleanter     

Torben Bang (TB) afbud    

Bente Thulin (BT) X   28-02-2018 

30-05-2018 

Gaurav Roy (GR) 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. Konstituering af bestyrelsen    GH 

      Næstformand: Mark 

      Kasserer: Morten 

      Legepladser: Lars, Gaurav, Michael 

      Veje: Lars, Bente, Grethe, Christian, Christina 

      Dræn: Torben, Grethe 

      Fællesarealer: Mark, Grethe 

 

5. Projekt legepladser     LHH 

     GH sender rapport til nye medlemmer af bestyrelse 

     Lars arbejder videre med projektet 

 

6. Projekt Brådebæksvej   

      Bestyrelsen ønsker at også Toftebjergvej tages med i projektet, det skal udføres med 

chikaner og der skal tages hensyn til udkørsler. Vigtigt at det bliver en 30 km zone hele vejen 

rundt om søen, så vi undgår at Google Map sender trafikanter den vej, ved stop på 

Kongevejen  

 

7. Projekt bump Stakkeledet sving                                      

      GH retter henvendelse til vejingeniøren for at høre om chikaner eller blide bump (lastbil 

venlige bump) 
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8. Afslutning drænprojekt Stakkeledet   TB  

       I næste uge går TB området igennem med kloakmesteren 

        Og giver besked til landinspektør og advokat, så tinglysningen 

        Kan komme på plads 

9.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

       Fra TB; landinspektør har oplyst at hækken hvor han har afsat skelpunkter 

står alt for langt udenfor skel, næste skridt er, at der kører en skel forretning.  

TB vil kontakte Rudersdal kommune. 

 

GH havde modtaget henvendelse vedr. hjemmesiden der er mangelfuld, og forslag om 

omdeling af ordensregler samt væsentlige punkter fra lokalplanen, bl.a. 

fredningsbestemmelser. Bestyrelsen mente at det er nok at administrator i 

administratorbesvarelserne henviser til hjemmeside og lokalplan.  

 

10.  Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

  

CK: anmodede om tilladelse til at undersøge om der kunne sættes overvågning op fra 

rasteplads til Brådebæksvejs udmunding i Toftebjergvej, besyrelsen gav accept til en pris på 

max. Kr. 30.000. 

 

BT: forespurgte om personer der har tilknytning til området, men ikke er medlemmer kunne få 

adgang til Facebook. Bestyrelsen mente dette var OK 

 

BT: forespurgte om græsarmering på hjørnet hvor BRådebæksvej løber ud i Toftebjergvej, og 

om kantsten langs Brådebæksvej skråt overfor til venstre, så regnvand ledes til vejbrønde i 

stedet for at løbe over grund ned til søen. GH kontakter kloakmester. 

 

LHH: Undersøger skelplacering ved fællesareal mod naboer 

 

GH: kontakter kommunen vedr. det store hul der er gravet på ejendom ved Brådebæksvej og 

som mangler afskærmning, desuden om der er givet dispensation til container i skel 

 

 

11.  Næste møder: 28.06, hos Christina 

            

              30.08, hos Lars 

       

              20.09, hos Christian 
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