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Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Tirsdag den 26. februar 2013 klokken 19:00  

Mødested  : Mark Petersen, Stakkeledet 30 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Ariane Batchelor (AB) Afbud   29-05-2012 

26-03-2013 

Jacob Christian Hansen /JCH) X   27-11-2012 

Lotte Christiansen (LC) X X  26-06-2012 

Mark Petersen (MP) X   24-04-2012 

26-02-2013 

Klaus Huse (KH) X   29-01-2013 

Hans Wagner (HW) X   28-08-2012 

Michael Mollerup Skov (MMS) X   25-09-2012 

     

Suppleanter     

Henriette  Knutzen (HK)     

Torben Bang(TB) X    

Administrator     

Grethe Hervard (GH) X   - 

 

Agenda                                                                                                       Ansv. 

1. Valg af ordstyrer     GH 

2. Valg af referent     GH 

3. Underskrift af referat fra sidste møde 

4. Årsregnskab 2012, endelig udgave udsendt med referat fra 

      sidste møde, medbring dette     GH 

      Årsregnskabet blev underskrevet, bilagsmappen er til gennemgang hos 

     Intern revisor 

5. Budget 2013 

      Budgettet blev gennemgået og bestyrelsen indstillede at overskud fra 2012 

     Blev overført til 2013, således at kontingentforhøjelse kunne undgås 

 

6. Status dræn, hvis jeg når at få tilbud på dræn 

      Brådebæksområdet                                                                            GH/AB 

      Gravetilladelse vedr. dræn Brådebæksvej, Hyldestykket og Toftebjergvej er 

     Modtaget fra Rudersdal Kommune den 8. februar 2013. Efterfølgende er der 

     Modtaget tilbud på arbejdets udførelse fra en kloakmeter, en anden har 

     som tidligere omtalt,  takket  Nej, da projektet blev for stort og  

     omkostningstungt. Et tredje tilbud afventes. 

      

7. Generalforsamling, planlægning + bestyrelsens beretning 

      Beretningen blev gennemgået, den udsendes sammen med indkaldelsen. 

     Bestyrelsen omdeler indkaldelserne til de adresser der er i området senest den  

     18. marts 2013. GH sørger for forsendelse med post eller e-mail til de 

     Der ikke bor i området permanent. 

     Mark sørger for drikkevarer til generalforsamlingen. 

 

8.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen pr. mail 

      Vejdirektoratet har inviteret til naboforum den 18. marts vedr. udbygning 

      Af Helsingørmotorvejen. Torben deltager. 
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      Hjemmesiden, trænger tli en modernisering. Som den er nu kan vi ikke  

     Ændre på det sikkerhedsmæssige og dermed undgå spam. 

     Mark tager kontakt til Leif og Jens(der i sin tid satte hjemmesiden op) 

     Henvendelse vedr. huller i starten af Ubberødvej, GH har taget kontakt til asfaltfirma, der  

    Har repareret hullerne. 

    GH og Jacob har været til møde med Finansiel Stabilitet, der ejer Toftebjergvej 31, med 

    rådgivende ingeniør, entreprenør, Dong, Vand- og kloakforsyning, for at blive orienteret om  

    byggeriet på TO3, om vej og drænforholdene. 

    Projektet kan ses på HOME, Hillerød’s hjemmeside 

 

9.  Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer   

      Torben, drænene på Holmager er stoppet. GH oplyste at der er bestilt ekstra sug 

     Af brøndene. 

      Jacob foreslog at det jord der bliver gravet op i forbindelse med nedgravning f faskiner 

     Blev lagt i rabatterne for at hæve dem. Torben oplyste, at dette kunne kun lade sig gøre 

     Hvis det ikke var lerjord, som meget af det er. 

     Lotte spurgte til drænbrønden i starten af Ubberødvej. GH oplyste at kommunen havde  

    meddelt at rundkørslen og dermed det ødelagte dræn var Vejdirektoratets  ansvar.  

    Vejdirektoratet har efterfølgende meddelt at det er kommunens ansvar, hvilket GH har  

    meddelt kommunen, så nu ligger bolden der. Der følges op på sagen. 

    Michael meddelte at han mente foreningen skulle have ny administrator. Efterlyste  

    Oplysninger vedr. tilbud på faskiner på hjørnerne af Stakkeledet og Fruerhøj. GH meddelte 

    at disse endnu ikke forelå, hvilket Michael fandt meget utilfredsstillende. GH oplyste at ved 

    almindelige regnskyl var det nuværende anlæg tilstrækkeligt, især efter at drænledningen  

    over FR. 5 var blevet udbedret. Bestyrelsen anbefalede at vi fik det på skrift fra en  

    rådgivende ingeniør. Ligeledes efterlyste Michael et svar til Niels Peter(FR 3) vedr. det tilbud  

    der blev forkastet på novembermødet  

.   GH og Lotte mente at Ariane havde svaret, GH kontrollerer det med Ariane.  

     

        

10. Næste møde den 1. marts klokken 19:300 hos Ariane 

 

 

 


