
UBBERØD-BRÅDEBÆK GRUNDEJERFORENING     

Generalforsamlingen 17. april 2007   

Formandens beretning  

Efter generalforsamlingen i april 2006, konstituerede bestyrelsen sig med Klaus Antons 
som formand, undertegnede som næstformand og Carsten Sandvik som  kasserer. I 
periodens løb, er Klaus Antons fraflyttet området og Carsten Sandvik er taget på et halvt 
års studieophold i Australien.   

Det har betydet, at der måtte en udskiftning i bestyrelsen til. Brian  Christensen, 
Hyldestykket, er blevet kasserer.  

Opgaven som formand var der umiddelbart ingen af bestyrelsens medlemmer, der ønskede 
at overtage, da det er meget tidskrævende med mange telefonopringninger og mange 
skriftlige besvarelser af henvendelser, dels fra beboerne, dels fra  kommunen. Derfor har 
bestyrelsen valgt at løse opgaven ved, at alle henvendelser besvares af administrator både 
telefonisk og skriftligt. Jeg er blevet fungerende formand, svarer på det jeg kan, når 
beboere ringer på min dør, og i modsat fald, sender jeg dem videre til administrator. Det 
har betydet at jeg ikke modtager honorar, men at administrator oppebærer formandens 
honorar på grund af det ekstra arbejde.   

Bestyrelsen er enig i at dette har fungeret godt, og i fald generalforsamlingen mener at vi 
skal fortsætte på den måde, er jeg villig til at stille op som formand, når vi når til valgene.   

De to ændringer har også betydet at vores suppleanter er indtrådt i bestyrelsen som aktive 
medlemmer.  

I det forløbne år har bestyrelsen beskæftiget sig med 7 hovedopgaver.  

Busvendeplads 
Vejbump på Ubberødvej 
Belysning i området 
Dræn 
Salg af Væverholm grundene 
Legeplads 
Fællesområdet  

BUSVENDEPLADS 
Efter et meget turbulent forår med mange diskussioner frem og tilbage om hvor 
vendepladsen skulle ligge, og med det mål for øje, at pladsen skulle være klar 1. august 
2006, samt at vi risikerede at det beløb Birkerød kommune havde afsat til projektet, ville 
gå tabt, hvis vi ikke kom i gang inden sommeren, besluttede bestyrelsen at benytte den 
gamle oplagsplads til busvendeplads, således som bestyrelsen havde fået bemyndigelse til 
på generalforsamlingen i 2006.  Det læskur kommunen ville opføre, var efter bestyrelsens 
mening for lille, derfor blev det aftalt med kommunen at vi selv opførte et læskur og 
modtog det beløb som kommunen havde afsat til det mindre skur.   

Vi håber at vendepladsen bliver til gavn for skolebørnene, når der kommer styr på 
buskørslen.  



 
VEJBUMP PÅ UBBERØDVEJ. 
I forbindelse med etablering af  busvendepladsen var det vigtigt at vejbumpene også blev 
færdige til 1. august, hvilket lykkedes.  Det generelle indtryk er, at bumpene har fået 
bilisterne til at sænke farten, selv om der selvfølgelig altid er nogen der skal køre i højt 
flyvegear over dem .   

Anlæg af bumpene blev ikke så kostbar som først antaget, og derfor foreslår bestyrelsen, at 
de tiloversblevne penge, overføres til driften, således at vi kan undgå en stor stigning i 
kontingent, men nøjes med en mindre. Dette kommer vi nærmere ind på under budget og 
fastsættelse af kontingent.  

BELYSNING I OMRÅDET 
I det forløbne år har NESA/DONG  udskiftet de oprindelige lamper og der er blevet sat 
ekstra lamper i henhold til  de planer der har ligget på nettet og som blev vist på sidste års 
generalforsamling. Efterfølgende har det vist sig, at nogle af placeringerne var 
uhensigtsmæssige og dette er blevet rettet.  

DRÆN 
Drænene i området har det ikke godt. Mange af drænene er gamle markdræn, der slet ikke 
kan klare de mængder af nedbør der skal fjernes. Dernæst er foreningens dræn ofte stoppet  
p.g.a. sten og grus fra de mange byggerier. Hvis beboerne var flinkere til at feje vejbanen, 
kunne meget undgås.  
På grund af de store omkostninger der er forbundet med omlægning af dræn, har 
bestyrelsen  måtte foretage en prioritering af hvor der sættes ind hvornår. De meget 
vandfyldte strenge omlægges først til større rør, sideløbende med rensning af de øvrige 
strenge. Det er målet at alle dræn er omlagt inden  år 2010, men dette kommer vi ind på 
under budget.  

SALG AF VÆVERHOLM GRUNDENE 
Idet den ene af grundene blev brugt som oplagsplads for DONG s materialer til udskiftning 
af lamper og nedgravning af kabler til el og fibernet, blev salget af grunden først 
påbegyndt i september måned. Der blev indhentede tilbud fra tre mæglere. To meldte 
tilbage. Det  billigste tilbud fik vi fra ejendomsmægler Grethe Hervard, som vi 
efterfølgende valgte. Grethe Hervard er også vor administrator, og vi er derved sikret en 
mægler, som har indgående kendskab til området. 
Efterfølgende er der afsat de sidste skelpæle og vi har fået matrikelkort med 
matrikelbetegnelse på grundene. 
Som alle ved går salget lidt trægt p.t., men efter at solen er begyndt at varme, og træerne så 
småt er ved at blive lysegrønne, er interessen for grundene blevet stigende, så vi forventer 
at de snart bliver afhændet.  

LEGEPLADS 
Selve opgaven med udfærdigelse af en legeplads på fællesarealet har været overgivet til et 
udvalg, hvis medlemmer har lagt et stort arbejde i at få en god, solid løsning til en rimelig 
sum penge.  Med det store fremmøde der var på sidste week-end  er pladsen næsten klar til 
at blive godkendt, hvilket vil ske på torsdag. Herefter håber vi at pladsen bliver brugt 
flittigt at områdets børn.  

Vi siger tak til udvalget for det store arbejde de har gjort og ikke mindst til alle de der 
mødte op, og tog et nap med, med opstillingen.      



 
FÆLLESOMRÅDET  

Fællesområdet  har været noget forsømt de seneste år. Randbevoksningen har taget 
overhånd, har bredt sig meget, der er kommet mange vildtvoksne  træer og nogle træer står 
for tæt eller er udgået. Derfor har bestyrelsen valgt i samråd med ekspertise fra Aboretet, at 
tynde ud i underskoven og trække randbeplantningen tilbage. Arbejdet er nu udført på 
arealet nord for Ubberødvej og det er planen at forsætte syd for Ubberødvej i løbet af 
foråret???   

ØKONOMI  

Bestyrelsen er klar over at mange allerede på nuværende tidspunkt føler at kontingentet er 
for højt, men man glemmer at tænke på, at området er et tidligere sommerhusområde der 
nu er overgået til helårsområde, med de ændrede faciliteter som dette medfører. Bedre 
belysning, bedre veje, bedre snerydning og bedre drænforhold, så vi undgår 
oversvømmelser. Der er kun en til at betale for dette og det er os selv som grundejere. Med 
alle de gøremål, vi er forpligtet til , syntes jeg dog alligevel, at kontingentet er af en rimelig 
størrelse.  

Til slut vil jeg  gerne takke bestyrelsen og administrator for godt samarbejde  



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.win2pdf.com

