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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 25. juni 2020 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Erik, Sylager 14 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Mark Petersen (MP)    31-01-2019 

30-01-2020 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) X   21-02-2019 

27-08-2020 

Kim Damgaard (KD) X X  24-10-2019 

Erik Andersen (EA) X   13-06-2019 

25-06-2020 

Rie Strømvig (RS) X   22-08-2019 

Bente Thulin afbud   02-05-2019 

26-09-2019 

28-05-2020 

Christian Vorm (CV) afbud   28-11-2019 

27-02-2020 

     

Suppleanter     

Gaurav Roy (GR)     

Administrator     

Grethe Hervard (GH) X  X - 

 

Agenda                                                                                                       Ansv. 

 

1. Valg af ordstyrer     GH 

2. Valg af referent     GH 

 

3. Underskrift af referat fra møde i maj, underskrevet 

 

4. Økonomi, indbetalinger kontingent, GH oplyste at der mangler  

     indbetaling fra 35 

 

5. Brådebæksvej projekt, de sidste detaljer   LHH/BT/RS 

      Græsarmering mangler at blive lagt ud for nr. 20, gartner er adviseret 

      Ligeledes skal gartneren færdiggøre arealet bag stensætning på nr. 20 

      De hvide streger der ar lavet på Brådebæksvej er ikke lovlige LHH taler  

      med den der har udført op stregningen, og meddeler at der skal søges om 

      tilladelse.  

                                          

6.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

a. Forslag vedr. kompostområde; Bestyrelsen blev enig om at beboerne 

Selv må køre ud med haveaffald 

b. Klage over støj og larm fra tømmerflåde på søen 

Det er ikke en sag bestyrelsen kan gå ind i, man må kontakte politiet. 

c. Kloakudslip i Brådebæk sø, GH orienterede om uheldet,  

forsyningen er inde over og får oprenset grund og sø. 
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      Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

 

LHH: Der er kommet megen ros fra beboerne vedr. ændringen af Brådebæksvej. 

         Oplyste at kommunen kommer i august/oktober og oprenser åen fra søen. 

 

RS: Højre vigepligt skiltet skal op igen. 

 

EA:Oplyste at der er Bjørneklo mellem Stakkeledet og Sylager 

 

BT: Smedebakken trænger til at blive slået, GH kontakter gartneren 

      Kommunen er rykket vedr. det stor hul og container på en grund ved Brådebæksvej 

      Hørsholm Kommune er kontaktet da rabatter langs kongevejen igen trænger til at blive 

      Klippet 

 

7.  Fastsættelse af næste møde:    

                                         27.08.20  Hos Lars 
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