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Ubberød-Brådebæk grundejerforening
afholdt den 29. april 2002

 
Formanden, Martin M. Christensen (MMC) bad om ordet for et par formelle bemærkninger inden den 
egentlige generalforsamling.
Efter en kort præsentation af bestyrelsen, samt af Chris Richter og Anne Lene Rud (begge fra 
bestyrelsen for Lokalrådet for Østsognet), spurgte han om der blandt de forsamlede var 
indvendinger mod de to sidstnævnte personers tilstedeværelse. Dette var ikke tilfældet.
 
MMC forklarede dernæst, at man i bestyrelsen var opmærksom på to problemer i forbindelse med 
indkaldelse og dagsorden.

*        En tinglysning, der ifølge en tidligere generalforsamlingsbeslutning fra 1999 skulle 
foretages på fællesarealet, og dermed ville have omfattet de to grundstykker Væverholm 1+3, 
nævnt i dagsordenens pkt. 5.b. var endnu ikke foretaget, hvorfor dette punkt måtte udgå af 
dagsordenen.                                                                      Et medlem anmodede om en 
tidshorisont for tinglysningen. En sådan så bestyrelsen sig ikke i stand til at give, da man 
manglede nogle for tinglysningen nødvendige oplysninger. Medlemmet, Bent Helgesen erklærede 
sig villig til at assistere bestyrelsen, og deltage i et tinglysningsudvalg sammen med Mogens Koch.
*        På tidspunktet for udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen var regnskabet endnu 
ikke underskrevet af revisorerne. Regnskabet var dog efterfølgende underskrevet af ekstern 
revisor.                                                                                                            På forespørgsel 
oplyste MMC, at der dags dato var tegnet bestyrelsesansvars-forsikring i Codan.

 
MMC forespurgte herefter om de forsamlede - på trods af ovenstående - var indstillede på at 
gennemføre generalforsamlingen. 
Dette viste sig at være tilfældet, hvorefter MMC bød velkommen og åbnede generalforsamlingen.
 
1. Valg af dirigent.
 
Chris Richter (CR) blev valgt som dirigent og Anne Lene Rud blev referent, begge uden 
modkandidater. CR takkede for valget og kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling var 
lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. Der var registreret 104 fremmødte og 23 fuldmagter. CR 
anmodede om god ro og orden, og gav herefter ordet til formanden.
 
2. Formandens beretning.
 
Martin M. Christensen fortalte, at den nye bestyrelse var blevet kastet noget hovedkulds ud i 
opgaverne efter valget på den ekstraordinære generalforsamling i maj 2001. I løbet af perioden 
havde bestyrelsesmedlem Ingelise Emby været sygemeldt, men var nu atter raskmeldt, og Christian 
Møller havde anmodet om orlov, hvorfor Carsten Herløv Jørgensen var indtrådt som medlem. MMC 
orienterede herefter om en række forhold.

*        Støjværnet langs Kongevejen er nu næsten færdiggjort. Træskallen er klar, og der mangler 
kun nogle småting.
*        Rundkørslen har trukket længe ud. Man har haft talrige skriverier herom med 
Vejdirektoratet, som har erkendt at være ansvarlig for forsinkelsen. Foreningen har taget et 
økonomisk forbehold, da Vejdirektoratet ikke umiddelbart har villet påtage sig at betale de 
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merudgifter – ca. en halv million kr. – forsinkelsen vil medføre. Foreningen har erhvervet 
Ubberødvej 2 til rundkørslen. Lejeren af ejendommen er opsagt pr. 1. september. For nylig har 
bestyrelsen accepteret den af Vejdirektoratet  tilbudte plads i en styregruppe, der skal stå for 
planlægningen – også tidsmæssigt - af en et-sporet rundkørsel.
*        Vandproblemerne er ved at være løst. De, der stadig har problemer bedes henvende sig til 
bestyrelsen.
*        Dagsordenens pkt. 4 om daginstitution vil bortfalde, da kommunen for 14 dage siden  
meddelte, at man ikke længere har behov for en institution i foreningens område. Pasning i 
overensstemmelse med pladsgarantien vil blive fundet vha. etablering af en institution på 
forskningscentrets område samt andre steder i kommunen.
*        Bestyrelsen har etableret en række udvalg, og ser gerne aktive medlemmer. Man opfordres 
til at melde sig.

*        Tinglysningsudvalget v. Mogens Koch
*        U/B-NYT v. Mogens Koch
*        Vedtægtsudvalget v. Mogens Koch
*        Konverteringsudvalget for småhuse (formål: samle erfaringer i forbindelse med 
konvertering) v. Nikolaj Olsen
*        Udvalget for godt naboskab (formål: aktiviteter, udflugter, fester, nabohjælp etc.) v. 
Ingelise Emby 

                  
Herefter fulgte spørgsmål og debat, hvor følgende blev drøftet.
*        Støjværn. Hvorfor bliver det ikke helt færdigt? MMC: Der mangler enkelte låger m.v. Det 
afhænger af rundkørslen. Det er utilfredsstillende. Bestyrelsen arbejder på det. Der er endnu 
ikke lavet overtagelse.
*        Rundkørslen. Adskillige medlemmer udtrykte frustration over forsinkelsen. Nu har vi som 
grundejerforening gjort hvad vi skal, hvor bliver resten af? Der blev stillet spørgsmålstegn ved 
om en etsporet rundkørsel er den rigtige løsning. Eller en tosporet. Flere udtrykte, at et 
lyssignal ville give bedre sikkerhed for de bløde trafikanter. Hele strækningen fra Shell-tanken 
er et problem. Den oprindeligt planlagte dobbeltrettede cykelsti til Høsterkøb blev efterlyst.
*        Pression. Det blev diskuteret, hvorledes man bedst kan udøve pression overfor 
myndighederne for at få projektet færdiggjort. Personlig kontakt, advokatbistand, 
presseopmærksomhed – herunder TV, faglig argumentation, evt. med trafikmålinger. 
*        Forsinkelsens økonomiske konsekvenser for enkelte grundejere, der ikke kan konvertere 
eller opnå byggetilladelse før rundkørslen er endeligt på plads. MMC oplyste, at man ville 
overveje muligheden for at disse evt. kunne få advokatbistand fra foreningens advokat.

 
På baggrund af indlæg og debat traf generalforsamlingen beslutning om, at bestyrelsen skal:

a.  Arbejde for en midlertidig lysregulering.
b.  Nedsætte en arbejdsgruppe, der skal forsøge at udøve effektiv pression overfor 

myndighederne, bl.a. ved hjælp af pressen.
Ingelise Emby tilbød som privatperson, udenfor grundejerforeningsregi, at organisere en 
pressionsgruppe, med det formål at øge sikkerheden især for de bløde trafikanter.
 
 
 
 
 
3.Aflæggelse af regnskab 2001.
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Carsten Herløv Jørgensen (CHJ) forklarede, at den eksterne revisor i sidste øjeblik var sprunget 
fra, hvorefter man havde måttet finde en anden. Det var blevet revisor Michael B. Møller fra 
Revisorteam i Hørsholm. Denne havde nu revideret og underskrevet regnskabet. Intern revisor, 
Alice Lissie Hansen, havde ikke underskrevet. 
CHJ gennemgik regnskabet, og forklarede, at årets underskud primært skyldtes store 
ubudgetterede advokatomkostninger samt øgede udgifter til husleje.
Efter en kort pause gennemgik CHJ dernæst den eksterne revisors meget kritiske revisorrapport. 
CHJ meddelte, at man naturligvis helst havde set en revisorrapport uden anmærkninger og 
forbehold, og at man ville arbejde på at opnå dette. Det blev fremhævet, at bestyrelsen var 
overbeviste om, at regnskabet og alle forhold heri hvilede på en god tro, og at 
bestyrelsesmedlemmerne havde lagt stor vægt på dette forhold, og derfor havde underskrevet 
regnskabet. Intern revisors rapport lignede den netop gennemgåede fra eksterne revisor.
Gennemgangen af regnskabet og revisorrapporten gav anledning til debat, spørgsmål samt kritiske 
bemærkninger. Især blev følgende emner drøftet:

*        Udbetalt løn/honorar/feriepenge til den tidligere bestyrelsesformand.
*        Advokatomkostningernes størrelse.
*        Diverse konkrete poster i regnskabet med noter.
*        Bestyrelsesansvarsforsikringen.
*        Bestyrelseshonorar udbetalt uden generalforsamlingens godkendelse.
*        Mæglersalær i forbindelse med købet af Ubberødvej 2.
*        Renter af diverse poster.
*        Overholdelse af bogføringsregler.
*        ”Asfaltpengene”.
*        Opdeling ag konverteringshonorar og bestyrelsesløn.
*        Endnu en gennemgang af regnskabet. Samt af de seneste tre års regnskab. Evt. af en 
statsautoriseret revisor. 
*        Udarbejdelse af et nyt regnskab.

 
CHJ forklarede, at et af problemerne var, at der som påpeget i revisorrapporterne, ikke hidtil har 
foreligget skriftlige ansættelseskontrakter. Man har derfor måttet gå ud fra mundtlige aftaler. 
Man har endvidere ment, at det var nødvendigt med en klar opdeling mellem udgifterne på 
driftsregnskabet og på konverteringsregnskabet.
Den interne revisor, Alice Lissie Hansen, bekræftede at hendes revisionsrapport indeholdt de 
samme kritikpunkter som den eksterne revisors. Hun ønskede ikke på dette grundlag at underskrive 
regnskabet, men anerkendte den nuværende bestyrelses åbenhed overfor revisionen.
Nogle medlemmer gav udtryk for mistillid til regnskabet, mens andre gav udtryk for tillid til 
bestyrelsen.
CHJ meddelte, at den nuværende revisor må forventes at fortsætte. Han gav udtryk for, at 
bestyrelsen principielt er enig i revisorernes bemærkninger. Men ikke i konklusionen. Der er ting, 
man har været opmærksom på, men endnu ikke har fået styr på. Man vil imidlertid tage hånd om det. 
Afgørende for bestyrelsens underskrift af regnskabet har været, at man var i god tro. Der er ikke 
tale om forsøg på fusk fra nogen sider.
 
På baggrund af debatten blev der herefter gennemført en skriftlig afstemning om regnskabets 
godkendelse. 
Regnskabet blev godkendt med 66 stemmer for, 24 imod og 2 blanke stemmer.
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4. Daginstitution.
Punktet bortfaldet.
 
5. Indkomne forslag.

a.  Forslag fra Elsebeth Thordal/Erik Jensen.
Forslagsstilleren begrundede sit forslag. Han fremførte bl.a. at jorden tilhører 
grundejerforeningen, og såfremt den skal anvendes til de nævnte formål skal foreningen have 
noget ud af det. Forslaget har tidligere været fremsat, men er ikke tidligere blevet behandlet. 
I den efterfølgende debat blev der udtrykt sympati for forslagsstillerens bevæggrunde. Det 
blev fremført, at det ville være ærgerligt, om man gennem en principbeslutning afskar 
muligheder. Endelig blev der udtrykt tillid til bestyrelsens loyalitet overfor vedtægter og 
generalforsamling, såfremt der på baggrund af et konkret spørgsmål skal træffes en beslutning.
 
Der blev herefter gennemført en afstemning ved håndsoprækning.
Forslaget blev forkastet med 34 stemmer imod og 30 stemmer for.
 
b.  Bestyrelsens forslag om salg af to grundstykker.
Forslaget bortfaldet.
 

6. Vedtagelse af budget.
 

a.  Fastsættelse af honorar for bestyrelsen.
Agnete Selvejer (AS) fremsatte på bestyrelsens vegne forslag om, at formanden – som det 
eneste aflønnede bestyrelsesmedlem – indtil videre aflønnes med kr. 5000,- pr måned. Under den 
efterfølgende debat blev det fremhævet, at det var et meget stort beløb. Nogle mente, det var 
for højt, det højeste i landet for en grundejerforeningsformand. Andre mente, det var for lavt 
set i forhold til arbejdsmængden.
AS fremhævede, at konverteringshonoraret var inkluderet i beløbet, og at man ikke havde 
forestillet sig, at disse lønudgifter skulle fortsætte, når arbejdet med konverteringen var 
overstået.
 
Forslaget blev herefter vedtaget med overvældende flertal.
 

Dirigenten, Chris Richter, tog dernæst ordet og meddelte, at han pga. det sene tidspunkt – og ikke 
mindst til ære for rådhusets rengøringspersonale – så sig nødsaget til at afbryde mødet. 
Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt genindkalde generalforsamlingen med henblik på 
færdiggørelse af dagsordenen. CR takkede for god ro og orden. 

 
Anne Lene Rud

 
 
 
 

____________________________                                             ________________________
Martin M. Christensen, formand                                                         Christian Richter, dirigent
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