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

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

Referat af ekstraordinær generalforsamling 
 
Mødetidspunkt  : Tirsdag 03 maj 2005 
Mødested   : Høsterkøb Forsamlingshus 
Deltager   : Torben, Klaus, Carsten, Mogens, Lotte, Stephen 
Dirigent  :Grethe Hervard 
Start   : Kl. 21.15 
Slut   : Kl. 22:30 
 
Grethe Hervard blev valgt til dirigent, og dirigenten konstaterede at den ekstraordinære 
generalforsamling var lovligt indvarslet.  
 
Klaus Antons blev valgt til referent 
 
Herefter blev ordet givet til Torben Bang der opridsede resultatet af afstemningen fra den 
ordinære generalforsamling, hvor forslaget om etablering af rød Zone i hele området faldt. Vi 
er derfor tilbage til det der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2004, men hvor der 
desværre blev opkrævet for lille et beløb, og derfor anmoder vi om yderligere kr. 250,- til 
etablering af forsøgsbump på Ubberødvej. 
 
Der er i perioden inden den ekstraordinære generalforsamling afholdt hastighedsmålinger på 
Ubberødvej og på baggrund af de tal er kommunen kommet med en udtalelse. 
”Det af grundejerforeningen fremsendte rev. Forslag til etablering af 4 stk. 40 km/t bump incl. 
Nødvendig afmærkning og skiltning dateret 17. marts 2005 har været drøftet med Helsingør 
Politi i et møde den 26. april 2005. Kommunen og politiet kan godkende det fremsendte 
projekt: På baggrund af de udførte hastighedsmålinger, der viste gennemsnitlige hastigheder 
på 34 km/t og 40 km/t, vil vi dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi finder, at I måske 
vil få mere trafiksikkerhed for pengene, hvis der etableres en dobbeltrettet sti i eget tracé 
langs Ubberødvej.” 
 
På baggrund af disse oplysninger ønsker bestyrelsen at trække forslaget tilbage for at give 
mulighed for gennemgå alle de aspekter der er i trafiksikkerhed på vores veje. 
 
Anette P.K. 
Stiller sig uforstående overfor tilbagetrækningen sammen med den resterende del af 
trafikgruppen. 
Efter megen diskussion, anbefalede dirigenten at der blev holdt pause hvor bestyrelsen kunne 
gå i enrum og diskutere hvorvidt man ønskede at fastholde tilbagetrækningen af forslaget eller 
om man ville genfremstille forslaget.  
 
Efter en pause valgte bestyrelsen at genfremsætte forslaget. 
 
Klaus – Fruerhøj 1 
Gav udtryk for at han var ked af at det oprindelige forslag blev forkastet på den ordinære 
generalforsamling og gav udtryk for at han frygtede at trafikken blot ville blive ledt ned af 
Stakkeledet og Fruerhøj når der kom bump på Ubberødvej. Flere i salen gav udtryk for at de 
havde den samme frygt. 
 
Svar fra trafikgruppen: Det er vedtaget at bump på Ubberødvej er en forsøgsordning der skal 
evalueres efter et stykke tid, for at afgøre om de har en effekt og om vi skal gå videre i 
området med bump.  
 
Herefter gik man over til afstemningen om der skulle opkræves kr. 250,- ekstra sammen med 
kontingentopkrævningen, mærket bump. 
 
 



 

Stemmer ja  : 65 
Stemmer nej : 33 
Blanke stemmer : 1 
Ugyldige  : 1 
 
Der opkræves hermed kr. 250,00 ekstra. 
 
Eventuelt 
 
Annette – Ubberødvej 25 
Oplyste at der var afholdt fastelavn på de grønne områder i år, at det var ret hyggeligt, og at 
arrangementet ville blive gennemført igen i 2006. 
 
Fra salen blev der givet udtryk for at Torben Bang havde gjort et fantastisk arbejde for 
grundejerforeningen i de to  år han har været formand, en stor TAK. 
 
Fruerhøj 3 
 
Anbefalede at vejene blev suget rene for vinterens grus hvert forår, så det ikke løb ned i 
kloakerne. 
Svar: Det kan kun anbefales, men hvis hver grundejer sørgede for at rydde sne ud for egen  
grund, ville det ikke være nødvendigt at bruge så meget grus, og hvis hver grundejer sørgede 
for at gøre vejen ren ud for egen grund, når der var leveret grus, jord og byggematerialer 
kunne grundejerforeningen undgå denne udgift.. 
 
Bomosevej 11 
Efterlyst retningslinier for hvorledes udvalget for legeplads og det grønne område skulle/kunne 
arbejde 
 
Fra salen blev der  efterlyst bedre snerydning til næste vinter. 
 
TB oplyste at grundejerforeningen havde fået tilladelse fra kommunen til at opsætte 
cykelstativer ved Stakkeledet 1 på Ubberødvej og opsætte et plankeværk som afskærmning. 
Dette vil ske i løbet af 2005  
 
Herefter var der ikke flere der ønskede ordet, og GH sagde tak for god ro og orden  og håbede 
at alle kom godt hjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------               ----------------------------------------  
Klaus Antons, formand/referent                 Grethe Hervard, dirigent 
 
 


