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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 25. oktober 2018 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Bente Thulin,  Brådebæksvej 22 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) X   21-03-2018 

30-08-2018 

Kim Damgaard (KD) Afbud   29-11-2018 

Morten Kirkebæk (MK) Afbud    

Mark Petersen (MP) X X  31-01-2018 

Michael Mottlau (MM) Afbud    

Christina Kloss (CK) Afbud   28-06-2018 

Christian Vorm (CV) X   20-09-2018 

     

Suppleanter     

Torben Bang (TB) X    

Bente Thulin (BT) X   28-02-2018 

30-05-2018 

22-10-2018 

Gaurav Roy (GR)     

Administrator     

Grethe Hervard (GH) X  X - 

 

 

 

Grundet den nye Databeskyttelseslov kan vi ikke længere lægge de referater fra 

bestyrelsesmøderne, som bestyrelsen har som arbejdsredskab, ud på hjemmeside. 

 

Der vil derfor blive udfærdiget er beslutningsreferat uden at der nævnes navne og 

adresser på beboere, bortset fra bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. GH oplyste at der nu kun er 15 der 

mangler at betale kontingent for år 2018  

 

Projekter på legepladserne blev gennemgået og godkendt. 

LHH fremviste projektet for Ubberødsiden. Der udføres af Nature Play i Robinietræ samt 

hårdttræ.  

                                        

Besyrelsen har modtaget 2 tilbud, et fra vores nuværende snerydder og et fra lokalt firma. 

Bestyrelsen fandt at tilbuddet fra sidstnævnte indehold et estimat der var sat for lavt i forhold 

til foreningens veje. Det blev besluttet at vi fortsætter med det nuværende firma       

 

GH oplyste at vi har fået lokaler til generalforsamling den 28. marts 2019  

GH anmoder gartneren om at fjerne bumpene på Stakkeledet, de nye udføre til foråret. 

Asfalteringsprojekt med indsnævringer på BR og TO afventer at der afsættes skel på TO mod 

grundejer. 

 

 BT oplyste at kloakmesteren har set på problemet med vand ud for BR33A +BR 27. 

Kloakmesteren kommer med tilbud. 

BT taler med forskningscentret vedr. vedligeholdelse af rabat.   
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CV: Har modtaget tegning over placering af cykelstativer. GH kontakter gartneren og oplyser 

at han kan tale med BT. 

 

LHH: taler med bestyrer på tanken vedr. rabat ud for 1A samt smal udkørsel fra tanken. 

 

TB: ST-dræn over mark afventer Landinspektør, landinspektør sætter skæl markering på vejen 

på TO  

 

 Næste møder:  29.11.2018 hos Kim 31.01.2019 hos Mark 
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