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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 28. maj 2020 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Bente, Brådebæksvej 22 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Mark Petersen (MP) X X  31-01-2019 

30-01-2020 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) X   21-02-2019 

Kim Damgaard (KD) X   24-10-2019 

Erik Andersen (EA) X   13-06-2019 

Rie Strømvig (RS) X   22-08-2019 

Bente Thulin X   02-05-2019 

26-09-2019 

28-05-2020 

Christian Vorm (CV) X   28-11-2019 

27-02-2020 

     

Suppleanter     

Gaurav Roy (GR)     

Administrator     

Grethe Hervard (GH) X  X - 

 

Agenda                                                                                                       Ansv. 

 

1. Valg af ordstyrer     GH 

2. Valg af referent     GH 

 

3. Underskrift af referat fra møde i februar, underskrevet 

 

4. Økonomi, indbetalinger kontingent; GH oplyste at 48 mangler at betale 

 

5. Generalforsamling, hvorledes håndteres den 

      Beretning 

      Forslag fra bestyrelsen og beboere 

      De indkomne forslag blev gennemgået og grundet forsamlingsforbud på over 

50 personer, udsættes generalforsamlingen til vi ved mere om hvor mange der må være,  

og hvor det bliver muligt at leje lokale. Det blev besluttet at i fald der i næste åbningsfase 

kun blev givet tilladelse til 100 personer, så vil det kræve tilmelding og kun en pr. ejendom. 

 

 

6. Brådebæksvej projekt    LHH/BT/RS 

      Projektet blev gennemgået, vi er ved at være i mål og det ser fint ud. 

 

                                          

7.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

a. advokat vedr. bevoksning ved rundkørsel; Ejeren ønsker ikke møde og 

har bedt advokaten om at stævne grundejerforeningen. Der er både  

fældet træer og topkappet  træer, men ejeren vil også have at grund- 

ejerforeningen ordner beboerens have.GH har ikke hørt mere til  

den stævning der blev truet med 
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b. BR 14, Fredskov; affald fra naboerne til området lægges på matriklen, 

Naboerne er blevet anmodet om at fjerne det. 

 

c. ST 77 genplantning af hæk; gartneren er i gang med opgaven, hækken blev 

Fjernet i forbindelse med lægning af dræn bag Stakkeledet 

 

d. Markering af skel mellem TO26 og TO28; Ejeren ar gjort opmærksom på at der 

skal sættes hæk eller hegn 

 

e. Træfældning BO 22 og videre frem samt ÅL; Træfældning fortsætter til efteråret 

 

f. Hærværk ved Frihedslyst og i fredskov tilhørende Aboretet; En del unge mennesker 

har udført større entreprenør arbejder i Fredskov tilhørende Aboretet og ved 

Frihedslyst. Træer er fældet, der er gravet store jordvolde til brug for cykelbaner til 

cross. 

Aboretet kræver reetablering af de unge mennesker og deres forældre. 

 

 

g. Arealer ved sø beskyttelseslinjen; GH har modtaget klage over brugen af arealet der 

ligger indenfor sø beskyttelseslinjen, GH har talt med beboer. 

 

h. Tilbud fra G4S vedr. tyverialarm; G4S har tilbudt foreningsrabat, hvor der gives rabat 

på oprettelse og en mindre rabat på det månedlige abonnement. Interesserede kan 

henvende sig til G4S 

 

i. Hæk i svinget/ved det flade bump på Stakkeledet; er ved at blive for tyk. GH 

kontakter beboeren. 

 

       

8. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

      MP: Der sættes flere kirsebærtræer til efteråret 

 

     RS: Mirabeltræ på BR fældes, græsfrø i rabat, GH kontakter gartner 

 

     EA: Bjørneklo for enden af Sylager og Stakkeledet, GH kontakter gartner 

 

     BT: Kloak ud for 31A er for lav, det udbedres når TO skal laves 

           Støjværn ved HY 17 mangler ”skørt” GH kontakter gartner 

           Fællesarealet i Ubberød, her lægges byggeaffald og haveaffald ud på arealet, de 

           berørte beboere får et brev 

 

9.  Fastsættelse af næste møde:    

                                         25.06.20 hos Erik på Sylager. 
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