
UBBERØD-BRÅDEBÆK GRUNDEJERFORENING

Generalforsamlingen 11. april 2011  

Bestyrelsens  beretning

Efter generalforsamlingen i april 2010, fortsatte bestyrelsen med samme ledelse Hanne Sejersen 

som formand, Jacob Hansen  som næstformand og Klavs Knutzen som  kasserer. 

Der har i årets løb været afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder samt diverse møder, med 

forskellige beboere primært angående dræn. Derudover har der været et par møder med 

repræsentanter fra kommunen. Referater fra bestyrelsesmøderne er lagt på hjemmesiden så alle 

har kunne følge med i hvad bestyrelsen arbejder med, ligesom alle informationer fra kommunen 

og vejdirektoratet er lagt på hjemmesiden. Derfor opfordrer vi alle til løbende at følge med på 

foreningens hjemmeside.       www.ubg.dk

Der har i årets løb været afholdt et par fællesarrangementer, Fastelavn i foråret 2010, Sankt Hans 

og Sommerfest. Desværre var der ingen der tog initiativ til at afholde fastelavn i foråret 2011, 

muligvis grundet vejret eller fordi der afholdes fastelavnsfest på skoler og i børneinstitutioner. 

Sommerfesten var en stor succes og der skal lyde en stor TAK til arrangørerne og alle de frivillige

 hjælpere.

Fællesarealet: Her er foreningens gartner forsat med at fælde og udtynde i bevoksningen. Det er 

jo svært at gøre alle tilpas, nogle mener der bliver fjernet for meget andre for lidt. Hullerne i 

fodboldbanen er blevet udjævnet, så vi håber det herefter bliver bedre at spille på den. Vores 

gartner bruger uforholdsmæssigt meget tid på at rydde op efter beboere, papir, flasker, haveaffald

 på stierne, bildæk, emballage m.m., hvis alle ryddede op efter sig selv kunne vi spare en del på 

gartnerregningerne eller pengene kunne gå til noget mere vedligeholdelse.. 

Økonomi: 

På trods af store ekstra udgifter til snerydning (4½ måned med sne) gav året 2010 et overskud i 

samme størrelsesorden som budgetteret. på ca. 55.000,- det skyldes, at vi ikke kunne nå at 

gennemføre et af de drænprojekter vi har gang i. 

Det skift vi lavede med hensyn til bankforbindelse har vist sig af være gavnlig for renteudgifterne, 

da vi kun betaler rente af det vi trækker på kassekreditten hvilket i perioder( maj til august) er 

meget lidt. 

Desværre er der flere og flere der kommer i restance, flere og flere der bliver trukket i fogedretten 

og ind imellem må vi afskrive kontingenter i forbindelse med tvangsauktioner, dels fordi vi kun 

har kr. 2.000 i sikkerhed, dels fordi vi slet ingen sikkerhed har. Som årene går får vi flere og flere 

ejendomme hvor vi har kr. 20.000 i sikkerhed. I 2010 har vi gjort et stort stykke arbejde for at få 

de få på Brådebæksvej og Toftebjergvej der ikke er medlem af grundejerforeningen til at betale til 

vejvedligeholdelse og snerydning. Et par stykker betaler straks de får en opkrævning, men resten 

går det meget trægt med. Vi  har haft kontakt til kommunen der er vejmyndighed og med 

privatvejsloven i hånden, vil vi nu trække de få grundejere i fogedretten i fald de ikke betaler.
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Dræn, en opgaver der bliver større og større på vores budget, da der kommer kraftigere og 

kraftigere regnvejr. Posten øges yderligere af visse nybyggeriers manglende hensyn til de 

eksisterende dræn, vi har liggende hen over grundene. Ofte bliver drænene beskadiget. Andre 

beboere kan ikke få ledt vejvandet hurtigt nok væk, så her åbner man dækslerne, så vandet, MEN 

dermed også grus og større sten løber ned i drænet – resultatet er at drænet stopper, og det således 

går ud over andre beboere. 

En anden væsentlig faktor er de meget store flisebelagte indkørsler og terrassearealer – de betyder 

at flere grundejere ikke varetager afvanding af egen grund – og derfor tynger den fælles afvanding. 

Grundejerforeningen er ansvarlig for at der ikke kommer vejvand ind på de enkelte parceller, men 

grundejerne er ligeledes ansvarlig for, at det regnvand der falder på de enkelte grunde ikke løber 

ud på vejen og dermed skal afledes gennem foreningens dræn. 

Efter vores oplevelse d. 14/8 2010 kan vi konstatere, at vi skal etablere større og større dræn, med 

vandopsamlings bassiner, for at vandet derefter stille og roligt kan blive afledt. 

Vi har p.t. 5 store projekter der  skal løses:

Drænstrengen på Sylager

Dræn fra Fruerhøj ud over marken mod vest

Dræn  bag Stakkeledet fra Ubberødvej ned til marken mod syd

Dræn på Brådebæksvej

Dræn på Toftebjergvej 

(Ovennævnte er ikke udtryk for prioriteringsrækkefølgen – og heller ikke et billede af en total 

udbedring, da der kan være uhåndterede projekter, bestyrelsen ikke har kendskab til)

De 5 projekter ligger i en økonomisk størrelsesorden på 1 til 1.2 millioner (inkl moms), hertil 

kommer den almindelige vedligeholdelse med rensning, spuling og renovering af andre 

drænstrækninger. Hvordan skal en så stor opgave løses??

Da foreningens ansvar er afvanding af fællesarealerne herunder vej, undersøger vi p.t. muligheden 

for en lokal restriktion i UBG-området – hvor den enkelte nybygger skal dokumentere afvanding 

af egen grund – med hensyntagen til ALLE ikke vandgennemtrængelige arealer (altså ikke blot 

bygningers tag areal).

Vi har vendt mulighederne for at gøre denne øvelse med tilbagevirkende kraft – men det er 

besværligt, dyrt og voldsomt administrativt arbejde, som også vil belaste vores drænkasse. 

Yderligere må vi erkende, at en række beboere har været i god tro ift. med deres byggeri – og kan 

dokumentere med både ekspertrapporter og godkendelse fra  teknisk forvaltning.

Så vi forestiller os at slaget skal være fremadrettet. Dog med en venlig henstilling til beboere, der 

har ændret sin kote mere end tilladt, samt beboere, der åbenlyst afleder vand fra fx egen indkørsel 

til fællesareal i områder med problemfyldt vandafledning. Disse parter kan forvente et krav om 

udbedring og dokumentation for egen vandafledning. Vi skal gøre opmærksom på, at den enkelte 

kan forbedre sin situation ved at forbedre/forhøje rabatten ud mod vejen således at profilen bliver 

skrå.

Ved den almindelige vedligeholdelse er det af stor betydning at alle arbejder sammen om at holde 

dræn fri for sten, grus, træspåner m.m.. Vi har eksempler på at beboere flækker brænde ude på 

vejen og lader al det smulder der bliver til overs blive liggende, næste regnvejr tager  smulderet 

med i drænet, andre læsser sten og grus af ovenpå drænbrønden uden en dækplade, og der er kun 

et sted pengene til oprensning kan tages fra – det samlede kontingent.

Legepladsen: Legepladserne bliver flittigt brugt, men der bliver desværre også udøvet hærværk 

mod dem, bl.a. hopper børnene ovenpå legehuset, for mange på svævebanen på en gang og når vi 
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sætter sedler op med regler for brugen af pladsen, bliver sedlerne fjernet. 

Vi har opgivet den årlige arbejdsdag, da ingen kom så det er gartneren og tømreren der udfører 

vedligeholdelse på pladserne.

Veje

 Brådebæksvej 20-37

Grusvejs-tarmen af Brådebæksvej fremstår som den eneste del af UBG’s vejnet fortsat som 

grusvej. En øget trafikmængde - herunder for hurtig og abrupt kørsel uegnet for grusvej - samt et 

markant vejrlig i 2010, har haft en kontinuert skadelig effekt på vejstykket, og UBG har brugt 

uforholdsmæssigt mange midler på udbedringer af huller i vejen i forgangne år (ca. kr. 40.000,-). 

Bestyrelsen henstiller derfor til, at vejarbejdsgruppen på Brådebæksvej genoptager sit arbejde med 

at etablere en holdbar vejløsning, der modsvarer trafikbyrden, og som fremadrettet kun vil belaste 

UBGs budget i en størrelsesorden, der svarer til forventede niveau for det øvrige UBG-vejnet.  

De øvrige veje er i årets løb blevet udbedret for diverse revner og huller der opstår grundet 

vejrliget.

Væverholm grundene

I årets løb har bestyrelsen fået adskillige henvendelser fra den valgte mægler vedr. interesserede 

køberes bud. Mange var langt under det der var givet mandat til på seneste generalforsamling, 

men et  bud lå på 1.92 mill. Selvom det ville give et lavere provenu end det der var aftalt på 

generalforsamlingen skønnede bestyrelsen, at med udsigt til at vi skal betale moms af et salg efter 

1. januar, 2011 så ville en pris på 1.92 mill med et provenu på lidt over 1.8 mill var et rimeligt 

tilbud at takke ja til. Desværre  blev køberne ikke godkendt da de ikke havde solgt nuværende 

bolig. Så grundene er stadig til salg, men det er bestyrelsens holdning, at prisen ikke skal sættes 

yderligere ned, tværtimod, da der nu skal betales moms af salget.

Konvertering

Ved årsskiftet manglede der stadig at blive betalt konverteringsbidrag for 14 ejendomme, herunder 

en , hvor vi desværre har måtte anlægge sag for at få betalingen. Kommunen gav desværre 

byggetilladelse til opførelse af en helårsbolig uden at konverteringen var betalt. På nuværende 

tidspunkt vides ikke hvornår sagen kommer for retten.

Som det fremgår af ovennævnte har der været rigeligt at se til for bestyrelsen og administrationen, 

hertil skal lægges den ekstra opgave Rema 1000 historien gav samt de mange møder med 

vejdirektoratet og skrivelser fra samme. 

Til slut vil bestyrelsen takker alle, der har medvirket til at Ubberød Brådebæk er et rart sted at bo.
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