
Side 1 

UBBERØD-BRÅDEBÆK GRUNDEJERFORENING  

Referat af generalforsamling  

Mødetidspunkt  : Torsdag 10 april 2008 
Mødested   : Birkerød Bibliotek 
Deltager   : Hanne,  Lotte, Brian, Bjørn, Klavs, Leif, Kenneth 
Dirigent  : Grethe Hervard  

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 17, stk. 6.  

35 grundejere var repræsenteret ved fremmøde og 10 ved fuldmagt. I alt 45.  

Formanden Hanne Sejersen bød velkommen til dette års generalforsamling.  

Pkt. 1  Valg af dirigent (og referent)  

Til dirigent valgtes administrator Grethe Hervard, der takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Indkaldelse af 17. marts 2008, afsendt den 17. marts 2008, 
indeholdende regnskab og forslag som i henhold til vedtægterne.  GH gjorde opmærksom på, at 
bestyrelsen havde hyret Gitte til at tage referat af mødet.  

GH præsenterede herefter bestyrelsen.  

Pkt. 2  Formandens beretning.  

Formandsberetningen vedlagt som bilag.  

Ingen spørgsmål fra de fremmødte til beretningen, og den godkendtes derfor.   

Pkt. 3  Forelæggelse af det af bestyrelsen godkendte årsregnskab med revisorpåtegning.  

Driftsregnskab

  

GH gennemgik driftsregnskabet.   

FR 25: Ønskede oplysning om den forøgede udgift til vand og  renovation..   

GH: I forbindelse med nedgravning af el og opsætning af el-master havde firmaet lov til at benytte 
den vandinstallation der er på Væverholm 3.  

Ingen andre spørgsmål  

Driftsregnskabet godkendt!!  

Konverteringsregnskab:  

GH gennemgik de få udgifter., der primært drejede sig om udgifter i forbindelse med overdragelse 
af støjværnet langs Helsingør Motorvejen til Vejdirektoratet.  

VI 6: Undrede sig over at kassekreditten ikke var nedskrevet.  

GH: Det er aftalt med banken og kommunen at den nedskrives i store klumper. Seneste aftale løber 
i to år, hvor den så tages op til genforhandling og mulig nedskrivning. Der betales kun renter af det 
beløb der er trukket på kassekreditten. 
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Ikke flere spørgsmål til konverteringsregnskabet for 2007.  

Dette godkendtes.  

Regnskab blev afsluttet og godkendt!   

Pkt. 4  Forslag fra medlemmerne.  

Ingen medlemmer har indsendt forslag. Derimod havde bestyrelsen fremsat forslag om ændringer af  
flere §-er i vedtægterne.  

A: Ændring af § 2.  

Forslår ændring til Rudersdal kommune, under Lyngby ret.  

Vedtaget  

Vedr.: § 8 stk 3 : Ændring af Hørsholm til Lyngby.  

Vedtaget.  

B: § 11., stk. 3 og  § 13, stk. 3  disse to punkter er stort set ens.   

GH foreslår, at 11, 3 udgår, og at der i 13 stk. 3 indføjes, at gebyr ikke refunderes. Ingen havde 
noget at indvende derimod.   

C: Forslag om tilføjelse af et stk. 3 til § 26.  

UB26: Hvad står der i § 26, stk. 1 og 2. GH læser op. UB 26 Mener at forslaget er urimeligt, især 
sætningen at bestyrelsen er berettiget til at lade et eventuelt arbejde udføre for ejers regning, hvis 
denne ikke efterkommer bestyrelsens henstilling og at bestyrelsen om nødvendigt kan gøre udlæg i 
ejendommen hvis ejeren ikke betaler .  

TO22: Kan godt forstå UB 26 s synspunkt.  

ÅL 9: Foreslår at bestyrelsen giver eksempler på at medlemmer af foreningen ikke overholder 
ordensreglerne.  

Kenneth: Der er mange steder, hvor ordensreglementet ikke er overholdt. Bestyrelsen kan blot 
henstille overfor grundejerne med de nuværende regler og mange venlige henstillinger er blevet 
siddet overhørig. Det handler om, at hvis ikke en venlig henstilling virker, vil bestyrelsen gerne 
have et værktøj, hvorefter der kan handles.  

Klavs: Hver gang bestyrelsen holder møde bruges der lang tid på henvendelser fra beboere, der 
klager over at andre ikke overholder ordensreglementet. Vil gerne tage ordensreglerne alvorlige, 
men der er ikke nogen hjemmel derfor. Bestyrelsen ønsker som sagt et redskab til at kunne følge op 
på henvendelser fra beboere.   

Stak.71: Savner eksempler. Ordensreglementet kan tolkes forskelligt.  
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HO 22: Ordensreglement er en samling paragraffer til gavn for alle. De sidste 10 år er der rigtig 
mange steder udøvet selvtægt. Når bestyrelsen gerne vil have et redskab til at sørge for at 
ordensreglementet overholdes, er det fordi grundejeren næsten i dag kan gøre hvad de vil uden der 
reelt kan gøres noget fra bestyrelsens side. Hvis man ikke kan sætte en stopper for det, breder det 
sig som ringe i vandet. Der er nødt til at være en stopper.   

Bjørn: Læser ordensreglementet op. Rabatterne  der er ikke mange, som overholder det punkt. Bl.a 
er der store jordbunker til gene for trafikken. Biler, der konsekvent bliver parkeret i rabatterne. Der 
er sket politianmeldelser og henvendelser til kommunen. . Kommunen har bedt om en liste over de 
overtrædelser der er i strid med lokalplanen, hvorefter de har lovet at se på det.   

BR 20: Eks. Blev efterlyst. I min genbos forhave er der 4 Citroën er adskilte  

VI6: Forslog sidste år at man tog 1 m af rabatterne og lavede cykel og gangsti. Blev ikke til noget. 
Flere grunde har ikke plads til to biler, dog har kommunen givet enkelte dispensation. Det handler 
lidt om den smalle vej contra to biler contra enkelt indkørsel.  

UB21: Kan ikke acceptere at man kan gøre udlæg i folks ejendom.  

UB26:  Mener den rette henvendelse må være til kommunen eller politiet..  

Kenneth: Kan godt forstå, hvorfor man er bange for at skrive blanco check ud. Det er ikke det, som 
vi taler om. Det er der, hvor hækken tager overhånd, affald på grundene gennem flere måneder, 
flytte skelpæle eller ignorere dem. Har personligt ikke noget imod, at grundejeren får  8, eller 12 
uger , eller mere  til at efterkomme henstillingen  vil blot gerne have et værktøj til at håndhæve 
reglerne.  

ÅL 9: Er ligeglad med biler i forhaven., men mener det er problematisk når tilsidesættelse af 
ordensreglerne begynder at koste foreningen penge. Har bl.a. været generet af en stor lastbil der 
gennem længere tid holdt parkeret i rabatten på Ålhøj og totalt ødelagde rabatten med store dybe 
hjulspor.  

Bjørn: Alt, hvad vi taler om, står i ordensreglementet. Spørgsmålet er vel, om ordensreglementet 
skal overholdes eller ej. Bestyrelsen kan ikke håndhæve reglerne. Hvis holdningen i 
generalforsamlingen er, at det ikke gør noget, skal det vel ud af reglementet.  

TO 22: Grundlæggende enig.   

SY l8: Enig med UB26. Selvfølgelig skal vi have et ordensreglement, som skal overholdes. Men det 
bør gennemgås.  Måske nyt reglement, eller også skal det nye forslag omformuleres.  

Klavs:. Hvis ikke man giver bestyrelsen et værktøj at arbejde med, så vil man gerne have sig frabedt 
at få alle de henvendelser. Det er ikke altid det sjoveste at løbe rundt og lege politimand.  

FR 25. Kan ikke forstå, at nogle mener man blot skal lade ordensreglementet sejle. I gamle dage var 
det ikke nødvendigt at tale med så store bogstaver overfor grundejerne.  

Bjørn: Foreslår at UB26 kommer med et nyt forslag, som ikke er så krigerisk.. Kunne du 
sammenstrikke en model, som giver bestyrelsen mulighed for at håndhæve reglementet.  

UB 26 : Mener ikke hun er den rette til det.  

Herefter går forslaget skal til afstemning der afholdes skriftligt.  

GH meddeler, at da der er 45 stemmeberettigede skal der afgives 30 stemmer for forslaget for at det 
kan vedtages, optællingen viser  28 for, så  forslaget er faldet. 
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Pkt. 5  Fremlæggelse af budget og fastsættelse af bidrag og indskud.  

GH: Stigning i indtægter skyldes at der er kommet flere medlemmer. Foreslår kontingentet 
fastholdes på kr.  2.200,00, og at der fortsat afsættes kr. 500,- til asfalteringspuljen. Foreslår at 
overskuddet fra 2007   lægges ind og bruges i det nye år..  

BO29: Ønsker forklaring på hvorfor der budgetteres med 10.000 ekstra til IT-udgifter  

GH : Det er til den nye hjemmeside.  

BO 13: Hvem beslutter hvor der skal drænes og hvorfor.  

Leif : Der hvor der er de største problemer, er vi startet og arbejder os videre frem.  

HO 22: Der er forskel på nye dræn og reparation. På Bomosevej er der f.eks. foretaget reparation og 
omlægning, ligeså andre steder.  Kan forestille sig, at der kommer nye krav om dræn andre steder. 
Da vi nu bor her hele året, er situationen blevet en anden. Fra Grundejerforeningens side skal man 
undgå, at vand fra vejene ikke løber ned på grundene. Nogle grundejere har anlagt en fin og lækker 
indkørsel fra vej til grund og dermed fjernes og ændres rabatten, på den måde har man også fjernet 
diget  så vandet løber ned på grunden. Dette er ejerens eget ansvar ikke foreningens.  

VI 6 : Ønsker en forklaring på hvorfor der fortsat bliver afsat 300.000 til dræn  

GH: Selv om drænene er renoveret skal de stadig renses.   

Ikke flere spørgsmål til budgettet, hvorefter  kontingent  for 2008 er fastsat til kr. 2.200 og bidrag til 
vejene på 500.  

Det foreslås fra en enkelt side at indmeldelsesgebyret sættes op for at dække de omkostninger der er 
med ødelagte veje når folk  bygger og flytter ind.  

HØ 36. Protesterer mod ejerskifteskiftegebyr.  

VI 6: Enig.  

Der foretages herefter afstemning om ejerskiftegebyret fortsat skal være på kr. 1.000  

43 for og 2 imod, vedtaget.  

Pkt. 6  Valg af formand. Formanden er ikke på valg i år.  

Pkt. 7  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

Nord for Ubberødvej: Bjørn Villumsen, Stak. 57 er på valg. Bestyrelsen foreslår, at BV vælges til 
bestyrelsen. Bjørn blev genvalgt.  

Syd for Ubberødvej: Torben Bang, Holmager, er fratrådt i årets løb, og Leif Negendahl, Bo.14 er 
indtrådt i hans sted. Bestyrelsen foreslår, at LN vælges til bestyrelsen. Leif blev valgt.  

Vest for Kongevejen. Brian Christensen, Hyldestykket 14 er på valg. Bestyrelsen foreslår, at Brian 
vælges til bestyrelsen. Brian genvalgt.  

Suppleanter:

 

Niels Peter Kæstel ønsker ikke genvalg. Der skal bruges to suppleanter.  
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Ariane Batchelor, Stakkeledet 26 stiller op  og efter nogen spørgen i forsamlingen melder Pernille 
Grenaa Ubberødvej 26 sig til den anden  post   

Pkt. 8  Valg af revisorer og revisorsuppleant.  

Ekstern revisor 

 
Revisor Team er villig til genvalg. Genvalgt.  

Intern revisor Kasper Hansen Brådebæksvej 29 blev genvalgt.  

Suppleant: Aliss Dam genvalgt.  

Pkt. 9  Valg af administrator  

Grethe Hervard  genvalgt   

Pkt. 10  Eventuelt.  

TO 22. Foreslår indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling samtidig når der er 
vedtægtsændring som forslag. Foreslår at der ventes med anden afstemning af de vedtagne 
ændringer, da det er ændringer som følge af kommune sammenlægning og ændring i retskredse.. 
Forsamlingen bifalder dette  

ÅL 9: Hvad sker der, når forslaget stk. 3 er nedstemt.  

BR 31: Bestyrelsen må finde en løsning.  

VI 6: Finder at det arbejde der er lavet med kantsten på hjørnerne er et flot stykke arbejde.  
Giver udtryk for at kontingentet i løbet af få år er steget fra 500 til 2.200, hvilket efter hans mening 
ikke er nødvendigt 
Hvis man laver en projektgrundejerforening og selv går ud engang i weekenden kan kontingentet 
komme ned på 400. Det er bl.a. ikke nødvendigt med en gartner til de grønne arealer, det akn vi selv 
gøre. 
Dette er der flere i salen der protesterer over.  

Bjørn: Ideen er god nok. Det kræver en kulturændring i denne forening. Folk møder jo ikke op, og 
melder sig ikke til projekterne.  

Kenneth: Det vil være fantastisk, hvis det kan lade sig gøre. Sammenholdet omkring skolen var 
fantastisk. Tror ikke kulturen er til det. Vil dog glæde sig til   

Herefter gennemgår Kenneth den nye  hjemmesiden på storskærm og forklarer at  bestyrelsen 
besluttede at forsøge at styrke hjemmesiden og få en  Webmaster der bor i området samt  at 
bestyrelsen med den nye hjemmesiden  selv kan gå ind og lægge ting på siden. Den skal tjene som 
infobank. Hjemmesiden lagt på webhotel der kun koster 9 kr. pr. måned.  

Fra salen spørges der om  den enkelte grundejer f.eks. kan lægge en salgsannonce ind? Kenneth: Ja, 
det kommer jeg tilbage til.  

Det er målet at så mange som muligt kan modtage nyhedsbreve og referater via hjemmesiden   

BR. 22: Hvad hvis man ikke har nogen computer. Får de stadig nyhedsbrev.  

Kenneth: Ja hvis vi er vidende om det.  
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HO22: Har en anmodning til alle grundejere i området, idet området er plaget af rotter. Ring til 
kommunen hvis man ser en rotte  

Brian: Anbefaler at beboerne ikke lægger køkkenaffald på kompostbunken, da det tiltrækker rotter.  

ÅL 9: Ønsker at få oplyst hvornår der bliver  lagt asfalt.  

Brian: De starter i løbet af  maj. Når det bliver lidt varmere. Ved ikke, hvor de starter. Er ved at 
være færdige med kantstenene. Aftalt med asfaltfirmaet, at der skal der tages billeder, hvis der er  
grundejere som ikke har fjernet sten og andet fra rabatterne.  

Kenneth: hvis asfaltfirmaet har en tidsplan vil den kunne lægges på hjemmesiden  

ST 71; Spørger til Kloakdæksler.  

Brian: De bliver hævet  

ST 26: Skriver man nogle steder, hvor og hvor mange indbrud der har været.  

GH 16 stk. har meldt tilbage.  

Formanden foreslår, at man på hjemmesiden skriver om det.  

Leif: Håber at de mange arbejdstimer der er brug indtil nu vil bære frugt. Godt naboskab er godt 
kammeratskab. Håber at det vil skabe et stort netværk. Der er indkøbt skilte, som vil blive sat op 
ved de tre indgange til området.   

Da der ikke var flere spørgsmål takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede 
generalforsamlingen.  

Mødet hævet 21.50        

------------------------------------------  ---------------------------------  ---------------------------------- 
Hanne Sejersen, Formand                  Grethe Hervard, dirigent       Gitte Christiansen, referent.    
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