
Ubberød – Brådebæk Grundejerforening 
Væverholm 1 - 2970 Hørsholm - tlf.: 70 26 56 01 

e-mail: ubg@ubg.dk - www.ubg.dk 
 

Referat af generalforsamling 
 
Mødetidspunkt  : Tirsdag 14 marts 2005 
Mødested   : Birkerød Bibliotek 
Deltager   : Torben, Klaus, Carsten, Mogens, Lotte, Stephen 
Dirigent  :Grethe Hervard 
Start   : Kl. 19.00 
Slut   : Kl. 22:00 med fortsættelse iht. vedtægterne. 
 
 
Formanden, Torben Bang (TB) bød velkommen og forslog Grethe Hervard (GH) som dirigent. 
  
 
GH takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt  

Referent  
Klaus Antons (KA) blev valgt 

Formandens beretning 
Torben Bang gennemgik kort formandsberetningen der var blevet omdelt til samtlige beboere, 
og vedlægges referatet som bilag. 
Fra salen var der følgende spørgsmål til  beretningen 
 
Sara Ubberødvej 8 
Hvornår bliver opbevaringspladsen, der blev brugt i forbindelse med opførelse af rundkørsel og 
støjværn ryddet? 
Svar: Den er blevet ryddet og bliver liggende indtil videre som den er for evt. fremtidigt brug 
 
Kristian – Ålhøj 9 
Informerer om at hvis indkørslen til grunden skal være på 5 meter,skal der søges om det. 
Svar: Tak for informationen 
 
Brian – Hyldestykket 14 
Skal foreningen vedligeholde rundkørslen  
Svar: Nej, det skal foreningen ikke, men vi skal vedligeholde støjværnet op til rundkørslen 
 
Allis Dam – Fruerhøj 25 
Ang. hundelorte gælder dette vel også områdets stier 
Svar: Ja, det er korrekt 
 
Hanne – Bomosevej 6 
Kan der ikke ryddes sne på stierne langs Ubberødvej 
Svar, Det bliver gjort i næste periode 
 
Der var herefter ikke flere spørgsmål til formandsberetningen, hvorefter dirigenten konstatere-
de at beretningen var godkendt. 

Regnskab/budget 

GH gennemgik regnskabet og forklarede hvorfor der ikke blev opkrævet renter på restancer. Den i 
vedtægterne fastsatte renteprocent vil blive afvist af fogedretten, idet den er for høj, der må 
imidlertid tages et gebyr på kr. 100,- hver gang der rykkes, hvilket bliver gjort. 
 
Intern revisor 
Kommenterde forbeholdet og stiller sig uforstående overfor renteopkrævning og hvorfor belø-
bene er så forskeliige. 
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GH. De renter der er opført i regnskabet er tilkendte renter i forbindelse med incassosager. 
 
Fra salen blev der stillet forslag om at vores vedtægter blev ændret, således at de er i over-
ensstemmelse med lovgivningen 
 
GH. Det tages med af vedtægtsudvalget. 
 
Allice  – Fruerhøj 25 
Burde der ikke være indkasseret alle restancer 
Svar: De resterende restancer ligger i Fogedretten 
 
Annette Bomosevej 24 
Hvad dækker snerydning. 
Svar: Det dækker snerydning som sker så snart der ligeledes ryddes i Kommunen. 
 
Sara – Ubberødvej 8 
Sætter tingene i perspektiv ang. snerydning og de omk. der er forbundet med dette. 
 
Niklas – Stakkeleddet 18 
Hvornår er der penge nok på Sort asfalt kontoen..? 
Svar: Det er ikke et spørgsmål om der er penge nok eller ej, det er et spørgsmål om hvornår 
der skal repareres og om hvornår der skal ske større omfattende udbedringer, det koster 
mange penge. 
 
Helle  – Brådebæksvej 33G 
Kan det være nødvendigt at opgrave vejkasserne i forbindelse med nyt asfalt 
Svar: Der hvor det er nødvendigt vil det blive gjort 
 
Niklas – Stakkeleddet 18 
Hvor mange penge skal der bruges 
Svar: Det koster ca. kr. 90,00 pr. m2. 
 
Kristian – Ålhøj 9 
Foreslår at der etableres et vejudvalg som kortlægger hvor og hvornår der skal bruges penge 
fra Sort Asfalt Kontoen. 
Svar: God ide, bestyrelsen tager det med. 
 
Sara - Ubberødvej 8 
Hvorfor sælger vi ikke grundene Væverholm 1 og 3, som oplyst ved konverteringens start i 
1999.  
Svar: Bestyrelsen har valgt ikke at beskæftige sig med salg af disse grunde.  
Se ”Tillæg til generalforsamling 2005 referat” for yderligere oplysninger. 
 
Sara - Ubberødvej 8 
Hvis der konverteres mindre i fremtidige år hvordan skal der så betales for lånet til konverte-
ring. 
Svar: Renterne hos restanterne er lig med eller større end dem der skal betales. 
 
Bomosevej 44 
Hvordan hæfter ejerne for den kassekredit der er oprettet i forbindelse med konverteringen. 
Svar: Der er ikke solidarisk hæftelse, men pro rata. 
 
 
Intern revisor 
Hvad tages der i rente 
Svar: Diskontoen pr. 1. januar + 6%  
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Niklas – Stakkeleddet 18 
Kan sort asfalt flyttes til konverteringsregnskabet  
Svar: Nej, det er blevet besluttet tidligere 
 
Bo – Bomosevej 30 
Kunne man ikke drøfte en bedre måde at formidle pengene på mht. rente m.m. 
Svar: Nej, det har ikke været ønsket tidligere, men det vil blive overvejet i ny bestyrelse. 
 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 

Forslag fra medlemmer 
Det grønne område 
Bestyrelsen havde fået udarbejdet et idé oplæg der blev forelagt af arkitekt Hendelowitch. 
 
Brian – Hyldestykket 14 
Er det derfor at grundene ikke er blevet solgt pga. tiltag i det grønne område 
Svar: Nej 
 
Sara – Ubberrødvej 8 
Er der plan for en lejeplads 
Svar: Ja, i det nordøstlige hjørne i nærhed af bålplads 
 
Esther – Stakkeleddet 26 
Det er begrænset hvor mange der bruger foldboldbane/bålplads 
 
GH. 
Gør det klart at det er et oplæg ikke et forslag der skal vedtages her og nu. Det der skal ved-
tages er om bestyrelsen skal arbejde videre 
 
Anette – Ubberødvej 25 
Gyngerne er ikke interessant og boldbanen er dårlig  
Svar: OK det er noteret 
. 
 
Helle  – Brådebæksvej 33G 
Har man i bestyrelsen gjort sig overvejelser omkring hvad der skal bruges af kr. m.m. 
Svar: Nej, det er et oplæg fra bestyrelsen. 
 
Sara – Ubberødvej 8 
Fantastisk idé – tak. Foreslår planter med frugter 
Svar: Ja, det er noteret. 
 
Bo – Bomosevej 30 
Kan man lave en kælkebakke 
Svar: Nej, det kan dsv. ikke lade sig gøre pga. servitutter m.m. 
 
Intern revisor 
Hvad koster det..? 
Svar: Det kan der ikke svares på, da det ikke er besluttet hvad der skal laves 
 
Hanne – Bomosevej 6 
Kan man ikke søge kommunen ang. midler til en legeplads. 
Svar: Måske, det var da en idé. 
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Mogens 
Arkitekten er KUN indkaldt for at få en dialog i gang samt forslag fra GF medlemmer. 
 
Niklas – Stakkeledet 18 
God idé, vil gerne lægge pres på kommunen og fonde m.m. 
 
Allice – Fruerhøj 25 
Hvad med dyrehold? 
Svar: Det har vi undersøgt med vores gartner, men vi var for sent ude i år og vil tage det med 
i overvejelserne. 
 
Sara – Ubberødvej 8 
Vil gerne have nedsat en gruppe 
Svar: God idé og interesseret kan melde sig til bestyrelsen 
 
Nikolai 
Kunne man ikke overveje en legeplads på Brådebæk siden ved Toftebjergvejs gamle udmun-
ding. 
Svar: Det er yderst omfattende at anlægge noget i det område pga. asfalt m.m. 
 
GH 
Skal vi gå videre og stemme om det, ja 
 
Stemmetællere 
Steven & Michael 
 
Der stemmes om: Skal bestyrrelsen fortsætte med planerne om det grønne område. 
Stemmer for : 51 
Stemmer imod : 17 
Blanke stemmer :  6 
 
Forslaget er vedtaget og bestyrelsen arbejder videre med dette. 
 

Vejbump 

Jacob D. fra Rambøll fremlagde projektet. 
 
Hanne – Bomosevej 51 
Hvad er sandsynligheden hvis én køre stærkt og andre ikke..? 
Svar: 85% fraktilen vil iflg. Tidligere projekter være højere end gennemsnittet og skal til 
nærmes hastighedsbegrænsningen. 
 
Anette – Bomosevej 24 
Hvorfor skal vi betale når der ikke skulle betales på Sandbjergvej..? 
Svar: Det er fordi at Sandbjergvej er offentlig og vejene i GF er private veje 
 
Michael – Bomosevej 11 
Kan der ikke opsættes hajtænder på Ubberødvej..? 
Svar: Nej, da det vil være unaturligt 
 
Sara – Ubberødvej 8 
Hvorfor er der i Høsterkøb kommet flere bump end tidligere mellem de første etableret..? 
Svar: Høsterkøb var ikke etableret med korrekt mellemrum hvorfor der nu er ca. 150 mellem 
bumpene som der skal være. Desuden var bumpene lavet til højere hastighed og er nu lavet 
for ikke at genere busser, men alm. trafik. 
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Hanne – Bomosevej  
Er det ikke bedre at vente med bump til sort asfalt er pålagt 
Svar: Bump vil blive reetableret og økonomisk vil det ikke have væsentlig betydning 
 
Anette – Ubberødvej 25 
Hvorfor er der ikke bump ved Ubberødvej/Fruerhøj 
Svar: Det er et forslag og det vil da være oplagt at lave en evt. trafiktælling lige der. 
 
Helle - Brådebæksvej 33G 
Hvorfor er der ikke flere bump i Brådebæk 
Svar: Det vil der være komme ved en evt. trafiktælling 
 
Lotte 
Er det et projekt kommunen forlanger 
Svar: Nej det er det ikke men en hensigtserklæring 
 
Iben – Bomosevej 11 
Skal det laves samtidigt i hele området 
Svar: Ja 
 
Der stemmes og der er forlangt skriftlig afstemning 
 
Stemmer for : 28 
Stemmer imod : 51 
Blanke stemmer : 1 (ugyldig pga. forkert afleveret stemmeseddel) 
 
Forslaget falder 
 
Anette – Ubberødvej 25 
Appellerer til at farten skal ned...! 
 
Alice – Fruerhøj 25 
Foreslår at pengene overføres til dræn 
Svar: Nej, det er ikke muligt 
 
Stakkeleddet 18 
Pengene skal bruges til formålet og øremærkes. 
Svar: Det er et synspunkt 
 
Preben – Bomosevej 44 
Klarlægger at der ikke kan stemmes om andet end hvad der er skrevet i indkaldelse og 
nedlægger protest mod ændring af forslag 4.s 
 
Bestyrelsen beslutter derfor at udskyde punktet til en efterfølgende generalforsamling. 
 
Overdragelse af støjskærm langs motorvejen. 
Forslaget giver ikke anledning til diskussion og der gåes direkte til afstemning. 
 
Der stemmes om bemyndigelse til at overdrage denne til vejdirektoratet. 
 
Stemmer for : enstemmigt flertal 
Stemmer imod : 0 
Blanke stemmer : - 
 
Da klokken nu var blevet 22:00 blev generalforsamlingen afbrudt med oplysning om, at der 
ville blive indkaldt til en fortsættelse. 
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Referat af fortsættende generalforsamling 
 
 
Mødetidspunkt  : Tirsdag 03 maj 2005 
Mødested   : Høsterkøb Forsamlæingshus 
Deltager   : Torben, Klaus, Carsten, Mogens, Lotte, Stephen  
Dirigent  :Grethe Hervard 
Start   : Kl. 19.15 
Slut   : Kl. 21:15 
 
 
Torben Bang (TB) bød velkommen og foreslog Grethe Hervard (GH) til dirigent. 
 
GH takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Klaus Antons 
(KA) blev valgt til dirigent. 
 
På sidste generalforsamling nåede vi til forslag nr. 4 fra Bent Helgesen 
 
PKT 4 
Forslag 4 - Bent Helgesen (BH) 
BH begrunde sit forslag med, at han mente det var vigtigt at Ubberødvej,d er er det første ind-
tryk af området, præsenterer sig godt og derfor mente BH at rabatterne på Ubberødvej bør 
slås bredere end det hidindtil er sket. 
 
KA oplyste om, at den nye gartner der er antaget for perioden 2005 har fået besked om at slå 
rabatten på Ubberødvej i en større bredde.  
 
Sara – Ubberødvej  
Syntes at beboerne godt selv kunne slå sin rabat på Ubberødvej. 
 
Allice – Fruerhøj 25 
Bliver stierne også slået? 
Svar: Alle stier bliver slået. Vi har fået et lavere tilbud end sidste år fra gartneren og der bliver 
udført mere for beløbet. 
 
Dirigenten mente ikke at der var grund til at holde afstemning om spørgsmålet, da det er aftalt 
med den nye gartner at rabatterne på Ubberødvej skal slås i en større bredde end sidste år . 
BH var enig og der blev ikke holdt afstemning. 
 
 
Annette – Ubberødvej 25 
Anmoder om en anstændig tone både fra salen og fra bestyrelsen. 
 
Forslag 5 - Michael Mollerup 
Informerede om at Birkerød Kommune er barslet med en plan om nedlæggelse af el-kabler og 
mere gadebelysning og i den forbindelse kabler til bredbåd. Bestyrelsen blev opfordret til at 
være opmærksom på de dele og tage kontakt til de respektive udbydere, således at området 
også kunne komme med på disse tiltag. 
 
Svar: TB, det eneste vi skal indhente tilbud på er gadebelysning, Bredbånd kommer helt af sig 
selv. Ifølge NESA’s hjemmeside ser det ud til at vi får bredbånd i 2006. Skal vi have mere ga-
debelysning skal vi sandsynligvis betale det selv, men det er noget bestyrelsen må finde ud af. 
 
Jan – Hyldestykket 14 
Brug pengene fra vejbump til gadebelysning 
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Alice  – Bomosevej 44 
Henstiller til at der etableres belysning på ikke belyste veje. 
 
Da der ikke var flere der ønskede ordet, konstaterede dirigenten at forslaget ikke lagde op til 
afstemning, men ti at bestyrelsen skulle være opmærksom på udviklingen inden for området, 
bredbånd - gadebelysning 
 
 
PKT 5 - Fremlæggelse af budget 
GH gennemgik budgettet og informere om at vi har fået en aftale om bedre forrentning af kon-
toen for ”Sort Asfalt”. 
Bestyrelsen foreslår en samlet opkrævning på kr. 1.900,00., fordelt på kr. 1.000,- til kontin-
gent, kr. 400,- til dræn og kr. 500,- til opsparing til ”Sort Asfalt” 
 
Klaus  – Hyldestykket 4 
Hvor er der drænproblemer 

- TB forklarede at der var flere problemer med dræn i området, på nuværende tidspunkt 
var det kendte problemer bl.a. på Stakkeledet 71 til 58, Sylager 1 og 5, Ubberødvej 21 
til 23, Toftebjergvej , Fruerhøj1 og 3, Holmager, desuden ridsede TB reglerne op for 
hvornår grundejerforeningen skulle betale og hvornår ejeren skulle betale. Hvis ejeren i 
forbindelse med byggeri ødelægger en drænledning, skal ejeren betale for reetablering, 
hvis ejerens træer sender rødder ned i drænene og dermed stopper drænene, skal eje-
ren betale for reetablering af det stykke rør hvori de er rødder. Bestyrelsen retter sig 
efter reglerne i Vandløbsloven.  

-  
Hvor står de kr. 400 til  bump der blev opkrævet sidste år 
- GH de står i balancen 
 
Iben – Bomosevej 11 
Hvor mange omk. er der afhold i forbindelse med dræn. 
- TB der er ca. afholdt 1/3 af de forventet udgifter til dræn som er betalt og bogført. 
 
Alice – Bomosevej 44.  
Hvad skal udviklingspuljen bruges til. Vil der blive brugt flere penge på havearkitekt for fælles-
arealet..? Mente at det var et stort beløb der var brugt til arkitekten i forbindelse med oplæg-
get til det grønne areal 
Svar: Mogens Koch: Umiddelbart skal der ikke bruges flere penge til arkitekten, da vi allerede 
har modtaget et forslag. Arkitekten  brugte megen tid i området til opmåling af arealer, han er 
kommet med forslag til beplantning og  til udnyttelse af de forskellige områder af arealet 
 
Helle – Bomosevej 33G 
Hvornår kan der etableres legeplads…? 
- Så snart at det er blevet besluttet  på en generalforsamling 
 
Nogle i forsamlingen mener at man skal afvente med beslutningen om kontingent indtil efter 
den ekstraordinære generalforsamling 
- TB henstiller til at man følger den udleveret dagsorden 
- Mogens Koch fastlægger reglerne i vedtægterne der gør det klart at vi følger dagsorden. 
 
Alice – bomosevej 44 
Savner en langtidsplan. 
- CS fortæller at bestyrelsen allerede er påbegyndt en langtidsplan med bla. fællesarealet, sort 
asfalt og dræn. 
 
 
Klaus  – Hyldestykket 4 
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Hvorfor sælger vi ikke de grunde vi har i foreningen 
- GH, det var også oppe på sidste generalforsamling og vil blive uddybet i et tillæg til referatet.  
 
Herefter blev der stemt om budgettet 
 
Stemmer for :   106 
Stemmer imod: 1 
Blanke stemmer: 1 
 
Budgettet er vedtaget. 
 
PKT 7 
Valg af ny formand blev Klaus Antons 
 
Nord for Ubberødvej er nedenstående på valg  
 
Carsten Sandvik – Ubberødvej 36 
Michael Mollerup  - Bomosevej 11 
 
Stemmer for Carsten : 47 
Stemmer for Michael : 61 
Blanke stemmer : 1 
 
Michael blev valgt som repræsentant nord for Ubberød 
 
Lotte Christiansen & Torben Bang blev valgt uden modkandidater som repræsentanter for om-
rådet syd for Ubberødvej. 
 
Valg på Brådebæk siden 
Ingen fra området ønskede at opstille, hvorefter dirigenten opfordrede andre fra de øvrige om-
råder til at opstille. 
 
Carsten Ubberødvej 36 og Anette Ubberødvej 25  meldte sig og blev valgt 
 
Suppleantvalg 
Hanne Sejersen  Bomosevej 6 
Brian Christensen  Hyldestykket 14 
 
Bestyrelsen ser herefter således ud. 
 
Klaus Antons, formand 
Mogens Koch 
Michael Mollerup 
Lotte Christensen 
Torben Bang 
Annette Peschcke-Køedt 
Carsten Sandvik 
 
 
 
Valg af ekstern revisor 
Bestyrelsen foreslår af Revisorteam fortsætter 
- Revisorteam fortsætter uden bemærkninger 
 
Valg af intern revisor 
Bestyrelsen foreslår Steven Toftebjergvej 33 
Alice, Bomosevej 44 ønsker at genopstille 
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Stemmer for Steven : 32 
Stemmer imod Steven : 68 
Blanke stemmer : 2 
 
Valg af intern revisor suppleant 
Alice -, Fruerhøj 25 er enstemmigt valgt 
 
Valg af administrator 
Grethe Hervard blev enstemmigt valgt. 
 
 
Eventuelt 
Dirigenten foreslog at punktet eventuelt blev udsat til efter den efterfølgende Ekstraordinære 
Generalforsamling der skulle følge efter pausen. 
De fremmødt var enige i dette, og den ordinære generalforsamling afsluttedes herefter. 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------ ---------------------------------------- --------------------------- 
Torben Bang,afgående formand   Klaus Antons,Ny formand/referent   Grethe Hervard, dirigent 
 
 
 
 


