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UBBERØD-BRÅDEBÆK GRUNDEJERFORENING  

Referat af generalforsamling  

Mødetidspunkt  : Tirsdag 17 april 2007 
Mødested   : Birkerød Bibliotek 
Deltager   : Hanne, Torben, Lotte, Brian, Bjørn, Klavs K., Niels Peter 
Dirigent  : Grethe Hervard  

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 17, stk. 6.  

57 grundejere var repræsenteret ved fremmøde + 15 ved fuldmagt. I alt 72 ejendomme 
repræsenteret.  

Formanden Hanne Sejersen bød velkommen til dette års generalforsamling.  

Pkt. 1  Valg af dirigent   

Til dirigent valgtes administrator Grethe Hervard, der takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Indkaldelse afsendt 24. og 26. marts 2007, indeholdende 
regnskab og forslag. Konstaterede at 14 stk. ikke havde modtaget indkaldelse, enten pga. flytning, 
manglende postkasser eller manglende tilmelding overfor postvæsnet. Ingen protesterede imod 
dirigentens konstatering af, at  generalforsamlingen var lovligt varslet. 
Bestyrelsen havde ansat en udefrakommende til at skrive referat under mødet.  

Pkt. 2  Formandens beretning.  

Formandsberetningen vedlagt som bilag.  

Ingen spørgsmål fra de fremmødte til beretningen, og den godkendtes derfor.   

Pkt. 3  Forelæggelse af det af bestyrelsen godkendte årsregnskab med revisorpåtegning.  

Driftsregnskab

  

GH gennemgik kort enkelte poster i regnskabet: 
Kontingent indkommet, som budgetteret, kun en i restance ved årets udgang. Beløbet er indbetalt i 
januar måned.  

Flere ejerskifter end forudset.  Ekstraordinære indtægter 20.000 lovet fra DONG, vi fik kr. 22.000.  

Væverholmgrundene, Skelpæle var ikke afsat, skulle færdiggøres for at matrikelkort kunne 
fremkomme.  

Snerydning  en del ikke medlemmer fra Brådebækssiden skal ikke være med til at betale for ryddet 
sti på Ubberødsiden. Stien skal have ekstra rydning og saltning for at man kan gå der, hvilket 
fordyrer snerydningen.  

Fællesareal rydning og beskæring af træer, alm. småbeskæring. Læskur pladsen er medtaget under 
denne post.  
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Formandshonorar lavere end budgettet, da administrator har overtaget formandens administrative 
del af posten. Administrator modtager derfor formandshonoraret oveni administrationshonoraret.  

Asfalt  pengene står på separat bankkonto.  
Vejbump 

 
her er der kun brugt 121.000 .  

Aktiver og passiver. 
Bankbeholdning kr. 546.000 ved årets afslutning. En del regninger betalt 2. januar, så den burde 
have set lavere ud.  

913.000 opsparet til asfaltering.  

NESA  pengene står på en spærret konto, beregnet til betaling af de opsatte lamper..  

Udviklingspuljen 134.000 -  legeplads bliver betalt af denne konto,.  

Vejbump: Overskud 112.000, der foreslås overført til driften.  

Skyldige omkostninger 469.000, indeholder posterne, revisor, cykelparkering, vejbelysning, 
drænarbejde., honorar til GH og udlæg.  

Herefter blev der stillet spørgsmål til regnskabet:  

Stak: 18: Snerydning 

 

opdelt i sti og veje  forstår ikke helt sammenhængen med, at nogle skal 
betale for snerydning af hele området og nogle kun en del.  

GH forklarede sammenhængen, at der stadig er grundejere på Brådebæksiden, der ikke er medlem 
af foreningen, og som først skal være medlem, når ejendommen går over til helårsstatus. Disse 
beboere har pligt til at betale bidrag til vedligeholdelse af veje og snerydning, og disse beboere får 
derfor en regning hvert andet år. De skal ikke betale til rydning af stien langs Ubberødvej, men kun 
for Deres andel på henholdsvis Toftebjergvej og Brådebæksvej..  

FR 25  2 grundejere for enden af Ubberødvej benytter vores veje. Har tidligere. været med til at 
betale.   

GH : De får ligeledes en opkrævning på vejvedligeholdelse.  

Stak. 18. Hvorfor figurerer udgifter til ejendomsmægler på Væverholmgrundene ikke?. Og  hvorfor 
er provenu ikke medtaget på budgettet for 2007.  

GH : Da grundene ikke er solgt endnu kendes den endelige salgspris ikke og dermed heller ikke 
provenuet, det vil give et forkert billede at medtage et muligt provenu.  

BO 18: Fællesarealer kr. 46.000 brugt mere end budgetteret, til hvad?.  

GH: Det er udgiften til læskuret.  

Ikke flere spørgsmål til driftsregnskabet, der herefter blev godkendt af generalforsamlingen.  

Konverteringsregnskab:  

Øvrige indtægter komme fra salg af tiloversblevne arealer fra rundkørslen.  
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Udgifter til adv. i forbindelse med principsag om konverteringsbidrag ved udstykning af store 
matrikler, hvilket vi har fået medhold i, og derfor opkræver ved fremtidige udstykninger, ligesom 
Vejdirektoratet har betalt konverteringsbidrag for 8 matrikler.  

En del udgifter til Carl Bro, det rådgivende ingeniørfirma, i forbindelse med afslutning af 
overdragelsesprocessen af støjværn langs Helsingør motorvejen. For 14 dage siden kom 
overdragelsesprotokollen underskrevet af Vejdirektoratet. Bestyrelsen mangler at underskrive, det 
sker på først komne bestyrelsesmøde. Herefter er støjværnet langs Helsingørmotorvejen og 
vedligeholdelsen af dette Vejdirektoratets ansvar.  

Bundresultat  underskud nede på kr. 1.021.000  det går den rigtige vej.  

Spørgsmål:  

Vingen 6: Hvor kommer renteindtægter fra? 
GH: De grundejere, der ikke betalte i 2000 får tillagt renter til bidraget.   

Spørgsmål: Hvornår kan vi forvente at de sidste har betalt?  

BR 33 K: Så længe folk ønsker at have deres ejendom som sommerhus, skal der ikke betales 
konvertering, men når der skal være helårshus på matriklen, skal der betales konverteringsbidrag og 
man skal være medlem af grundejerforeningen, ellers får man ikke byggetilladelse.  

Ikke flere spørgsmål til konverteringsregnskabet for 2006, der herefter blev godkendt af 
forsamlingen.  

Revisor kommentar fra intern revisor vedr. besvigelsesforsikring  

GH: Risikoen for, at der sker svig ikke særlig stor. GH følger næsten hver dag med i, hvad der sker  
på kontoen, hvorved en evt. ugyldig transaktion vil kunne trækkes tilbage. Kassereren har kun 
adgang til én driftskonto og én konto i konverteringsregnskabet. Andre konti er enten bundet til et 
bestemt formål, eller kræver at banken  betaler regningen efter at bestyrelsen har godkendt den.  

Det er vanskeligere og dyrere at lave en sådan forsikring i en grundejerforening, end i en 
ejerlejlighedsforening,. UBG har ikke andre forsikringer den kan hægtes på.  

BO 44: Har talt med lokalbanken omkring de sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Banken 
opfordrer til, at man kontakter banken og taler med den. GH tager kontakt  til banken og høre, hvad 
de kan tilbyde.  

Formanden: Man kan vel vælge at stole på folk,  

SY 17: Vil man tage kontakt til banken?  

GH: Selvfølgelig.  

Regnskab blev afsluttet og godkendt!  

Pkt. 4  Forslag fra medlemmerne.  

Fra bestyrelsen  kommentarer til budgetoplæg. Kr. 300.000 afsættes til dræn i år og de to følgende 
år. Et stort drænarbejde er lavet sidste år og vi fortsætter i år og de følgende år. Det store problem er 
vores asfaltering af veje, hvilket bestyrelsen har fået et estimat på vil koste  ca. 3.5 mill. Colas 
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estimerer, at vejene efter renovering  har en levetid på 12 år. Hvis det udskydes, forventes at 
vejkassen går så meget i stykker, at vi næsten skal begynde forfra. Anslået udgift 7 mill. Har ca. 1 
mill. opsparet. Bestyrelsen har 4 forslag til finansiering og til reparation.  

Klavs: Flere har spurgt, om man kan begynde at langtidsplanlægge og lave et driftsbudget, der 
kigger mere end et år frem. Torben har brugt tid på at gennemgå vejenes tilstand. Der er lavet et 
meget udførligt tilbud. På den baggrund tilbud på opgradering. Vi er nødt til at kigge på det. Som 
GH sagde, vi kan godt finansiere til dagen og vejen, men de store omkostninger kan ikke 
finansieres. Det er op til generalforsamlingen at afgøre, om man vil spare op til reparationerne, eller 
vil man lade stå til, indtil arbejdet skal udføres, hvor man så hver især skal af med en større udgift.  

Bo11. Asfalterede bump på Ubberødvej lød tilbudsmæssigt på 250.000. Det viste sig at blive 
125.000. Hvorfor skal vi tro på at asfaltering af alle vejene bliver det nævnte beløb?  

Torben: Det budgetterede vedrørende vejbump var oplyst af rådgiver fra Rambøll, og det var det 
beløb vi opkrævede efter. Da Colas kom til, viste det sig at de bump vi endte med at få, kunne 
udføres billigere. Derfor overskuddet på Bump kontoen

  

VI 6- mener ikke det ser så sort ud. Hvis de to grunde aktiveres til 4 mill, netto. Bruges de heraf  2,6  
mill på asfalt + det der allerede er opsparet, er der 1.4 mill. tilbage til dræn, der således kan 
udskiftes samtidig.  

BR 28. Det sidste stykke af Brådebæksvej er ikke asfalteret. Dækker tilbudet også dette vejstykke.  

Torben  nej for det er ikke grundejerforeningens vej. Pg.a. sammenlægning har kommunen 
udskudt behandling af dette problem.. Der skal foretages vejsyn på strækningen  

Der kom mange spørgsmål og forslag fra salen vedr. problemet med brug af vejene, dræn der ikke 
fungerede og vejenes beskaffenhed og om dræn ikke burde udbedres inden asfaltering blev 
foretaget.  

BO 51: Mente man burde lave et prøvestykke?  

Torben: Oplyste at man ikke kunne vente til området er færdig udbygget, at vejene ikke er skabt til 
den tunge trafik, at udgifterne vil blive betydelig større hvis der ikke gøres noget her og nu.   

ST.18: Er der nogen, som samler op på alle de gode forslag, som er kommet frem her., og salg af 
grunde, er der en status på det? Formanden siger, det går fremad. Hvad betyder det?  

GH: Alle ved, at det har været rigtig svært siden september 06 at sælge ejendomme og grunde. 
Tinglysninger fra 1/9 og til i forgårs har der været 11. Aktiviteter er blevet større. Flere 
byggefirmaer har materiale liggende.   

VI.6: Vedr. delasfaltering; Det er dyrt at starte op. Det er ikke asfalten, men maskinerne mv., som 
koster. Så det er rimeligt tåbeligt at tage en delmængde over flere gang.  

BR 20: Nedslidning af veje. Det kan ikke anbefales, at vejene ender som grusveje, hvilket heller 
ikke betyder lavere hastighed. Enig i, at store biler slider på vejene.  

Brian: Når man bygger, skal kommunen oplyse bygherren om, at der skal lægges jernplader på 
området. Da vejene ikke er bygget til den tunge trafik, og da grundejerne ikke er helt så gode til at 
dække vejene af, så bliver vejene ødelagt. Det er kommunen, som skal fortælle det  
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Klavs: Har ingen personlig holdning til asfalt nu eller senere. Det koster ca 100 kr. pr. m2 slidlag. 
Vejkasser koster 400 kr. pr. m2. Bestyrelsen ved simpelt hen ikke, hvor længe slidlag kan holde. 
Colas fortæller, at man burde have gjort det sidste år.  

Stak 71: Slår et slag for dræn. Har været ramt af oversvømmelse og skade på huset. Vigtigere at 
dræn bliver bragt i orden, før vejene  

VÆ. 5: Gør bestyrelsen noget når den ser vejene bliver ødelagt  som følge af en byggesag?  

Brian: Jeg kører i området 2 gange daglig. Tager billeder af lastbiler med nummerplader og ringer 
til firmaer for at få dem til at lægge jernplader ud, der mindsker skaderne.  

Klavs: Håber, at det ikke kun er bestyrelsen, som forsøger at gøre noget. Håber da, at de, som bor i 
området, også gør noget. Og gør det, så snart det bliver set.  

Torben: Man kunne måske henvende sig til kommune og få det indføjet som en del af 
byggetilladelsen, således at tilkørselsarealerne bringes tilbage til den tilstand som før byggeriet.  

FR1: Har bygget nyt hus. Har ikke tænkt på, hvor generende det var for dem som bor der. Kan 
bestyrelsen sende brev til bygherren og gøre opmærksom på, at bygherren har medansvar for de 
andre og pligt til at sørge for, at entreprenøren bliver orienteret om at der skal gøres en indsats for at 
skåne veje m.v,  

BR 33K: Hvor mange tilbud er indhentet på sort asfalt.  

Torben: Pankas inde i billede også, men deres løsning duer ikke. Dem som lavede rundkørslen var 
alt for dyre.  

Klavs: Intet sættes i gang med store arbejder uden at der indhentes flere tilbud  

BR. 33 D til Torben: Vejene er bløde, siger Torben. Hvis ny vejbelægning lægges, bliver underlaget 
vel ikke hårdere!  

Torben. Ubberødvej, Brådebæksvej  og Toftebjergvej er rimelig faste. Brådebæksvej er noget 
ødelagt. Alle stikveje til Ubberødvej var i sin tid grusveje. Man valgte at jævne ud og lægge asfalt, 
derfor er de noget blødere og dermed mere følsomme,  

ST. 18: Hvornår vil man gå i gang med at reparere vejene.  

Torben: Enkelte huller bliver repareret her og nu. Ellers venter man til finansiering er på plads.   

Klavs redegør endnu engang for, at det er vigtigt at ordne vejene hurtigst muligt, da der er stor 
chancer for, at det bliver meget dyrere år for år.  

ST. 71: Dræn. De 300.000 der er afsat. Hvor skal de bruges?  

Torben: Vi er i øjeblikket i færd med dræn på  Fruerhøj/Stakkeledet helt ned til Kongevejen. 
Dernæst Fruerhøj/Stakkeledet/Bomosevej mellem nr.2 og 4. Ind imellem disse opgaver er der 
opgaven på Stakkeledet 71/58.  

HY 29: Dræn er ikke kun et problem på Ubberødsiden. Hvorfor gøres der ikke noget i 
Brådebæksområdet?.  
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Torben: Vi kender til problem på Brådebæksvej men har ikke før hørt om problem på Hyldestykket.  

TO 22: Vil bakke op om Vingen 6-forslaget. Ingen grund til at udsætte beslutningen.  

BO14:  Dræn. Jordbundsforholdene ikke egnet til nedsivning af regnvand D.v.s. dræn hjælper ikke. 
Mener der skal tages beslutning om at gøre noget for området nu. Mener det er et mega problem.  

Torben: Sagen er den, at når bestyrelsen taler om dræn, er det vejarealerne man taler om og som 
bestyrelsen har ansvaret for. Vi skal sørge for at vandet ikke løber ind på grundene. I princippet har 
bestyrelsen ikke mulighed for at afhjælpe vandproblemerne på grundene, med mindre man vedtager 
et eller andet på en generalforsamling.  

ST71: Da vores grund gik under vand, følte man sig magtesløs. Alle har problemer. Hvorfor har 
man ikke valgt at investere i pumper. Det er jo hele områdets vand, der havner på enkelte grunde, så 
det er et fælles problem. Nogle af de penge, der er sparet på bump, kan vel bruges her?  

BR33K: Vandproblemer skal løses sammen med kommunen, men IKKE på fælles dræn  

BO14: Er enig i at det er fælles problem. Man bør lave nye kloaknet eller lignende og vandet på 
selve grunden kan ikke sive bort alene, så derfor er det fælles problem.  

HØ 36: Er irriteret over at han skal være med til at betale for dræn og veje, da han ikke har 
problemer. Mener det er et politisk spørgsmål og at vejene skal overdrages til kommunen.  

BR31: Mener bestyrelsen og administrator har gjort et stort stk. arbejde, og at der er brug for bedre 
dræn og veje i området og støtter forslaget om at der gøres noget her og nu.  

GH: Diskussionen om veje til kommunen har været oppe før. Kommunen vil ikke have vejene.   

BO44: Mange veje bliver private veje. Kommunerne giver tilbud på vedligeholdelse som alle andre, 
mener bestyrelsen skal forhøre sig her om et tilbud på asfaltering  

UB25: Mener vi skal tage stilling til  ændringsforslaget? I stedet for bestyrelsens forslag. 
Ændringsforslaget fra VI 6 lyder således: 
De 2 Væverholmgrunde optages som aktiv kr. 4 mill,. 
Lån optages med sikkerhed i grundene 
Dræn renoveres og asfalt udlægges 
Til dette er der brug for ca. 3,5 mill. til asfalt og ca. 2 mill til dræn,  minus 4 mill for grundene. Lig 
med minus på 1,5 mill. De 300.000 er lagt i budget for 2007, giver underskud på 1.2 mill. Heraf 
betales de 900.000 fra asfaltkontoen og resten kr., 300.000 optages i budgettet for 2008.  

BO44: foreslår, at de som vil betale kontant for asfaltering, kan betale kontant. Dette er der ikke 
stemning for blandt forsamlingen.  

Torben: Da jeg i sin tid sagde ja til at grundene skulle sælges, var det alene til vejene. Hvis dræn 
tages med herunder, vil det hjælpe på vejenes tilstand.  

Afstemning om forslaget herunder ændringsforslag foreslås af GH som skriftligt.  

72 stemmer. En ugyldig. O for forslag 1; 3 for forslag 2; 2 for forslag 3; 1 for forslag 4 og 65 for 
forslag 5 (Ændringsforslaget). Ændringsforslaget er hermed vedtaget og bestyrelsen arbejder videre 
med dette og holder foreningen orienteret om det videre forløb.  
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Forslag 2: 
Dorthe begrunder sit forslag omkring søen, adgangen er udlagt til grønt område. En grundejer har 
inddraget det grønne område til sig selv. Dorthe foreslår, at sti til søen reetableres og vedligeholdes 
af grundejerforeningen samt at bestyrelsen får bemyndigelse til at arbejde for dette.  

TO 26. Har ej inddraget arealet. Har fjernet rækværk da kommunen aldrig slog græs. Der skal være 
plads til, at en lastbil kan vende. Derfor ikke plads til bålplads. Der er ikke spærret af.  

BO 11: Har været på vej til søen flere gange men blev standset af ejeren fra TO26.  

TO 26: Næsten hver uge samles øldåser op og der er tit affald. Fremmede kommer og det må de 
ikke. Beklager hvis han har overfuset en af de lokale.  

ST.12. Kommunen har en pumpestation dernede. De kommer med jævne mellemrum og hvis der 
sættes hegn op, giver det store problemer.   

TO22: Kender området, bor ikke langt derfra. Som udgangspunkt virker forslaget som meget godt. 
Savner flere detaljer. Det må være bestyrelsens opgave at undersøge det nærmere hos kommunen. 
Foreningen skal ikke selv bruge penge på reetablering.  

Der findes en udmærket nedgang ved Dorthes hus. Nedgangen tilhører 6 grunde, men andre må 
gerne benytte nedgangen.  

Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre med forslaget  

Forslag 3: Dorthe  hvis motorvej bliver udvidet, bør GF bede om bedre og mere støjværn.  

VI 6: Man kan undre sig over, at den bestående motorvej har et sving. Det sving er nogenlunde ud 
for UBG  område. I dag er det et problem, også selv om der kommer bedre støjværn. Der er 
tidligere givet forslag til Vejdirektoratet om at rette motorvejen ud. Positiv respons. Samtidig 
foreslog man afkørselsvej til DTU-byen.  

Brian: Der kommer nyt støjværn, magen til det på ring3. På Vejdirektoratets hjemmeside kan man 
læse mere om projektet.  

Konklusion: Bestyrelsen har bemyndigelse til at følge op på sagen.  

Forslag 4: VI 6: Forslaget bortfalder.  

Forslag 5: Sofie Lorentsen: Masser af indbrud i området. Kan vi fælles gøre noget for området? 
Skal der nedsættes et udvalg til at undersøge mulighederne for at sikre området.  

UB, 25: Det er trist, at der er indbrud i området. Tyverisikring er en privat sag. Forslag provokerer 
helt vildt. Ser skræksenarier om vagtværn m.v.  

FR 1: Der har været over 25 indbrud i dette område siden 1. december. Politiet vil meget gerne  
samarbejde med foreningen.  

Torben: Naboovervågning er en rigtig god idé. Undrer sig over, at det i et nyt hus er nemt for en tyv 
at komme ind.  

GH Forslår at de, som gerne vil være med i et udvalg henvender sig til  Sofie.  
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Pkt. 5  Fremlæggelse af budget og fastsættelse af bidrag og indskud.  

Driftsregnskabet:   

Udgifterne   Bestyrelsen foreslår, at der afsættes 100.000 til veje, kun til alm. småreparationer. 
Fællesarealer kr. 300.000. Hovedparten eller halvdelen allerede brugt til fællesareal nord for 
Ubberødvej. Det samme form for beskæring og udtynding skal ske på den sydlige side.  
Kr. 300.000 afsat til dræn. Der skal lægges nyt dræn mellem ST 71 og 58. Kr. 500 pr. grundejer 
afsat til asfaltering som sædvanlig  

Bestyrelsen forslår, for at få det til at hænge sammen, at lade kontingentet stige med kr. 500, men 
hvis generalforsamlingen accepterer at det beløb, som blev til overs fra bumpene genereres tilbage 
til driften, kan man nøjes med en stigning på 200,00.  

VÆ10. Undrer sig over, at der kun er afsat 50.000 til snerydning, når der er brugt 65.000.  
GH: Det skyldes at ikke medlemmer skal opkræves i 2007, således at der kommer nogle indtægter 
på snerydning.  

VI 6: Fællesarealer 300.000. Kan ikke lide at høre, at der allerede er brugt en del, inden man skal 
vedtage det. Foreslår at man sætter et niveau til næste års generalforsamling, for fællesarealets 
vedligeholdelse.  

Klavs: Det er også bestyrelsens hensigt, men der er ikke blevet gjort noget ved fællesarealet meget 
længe.  

BR33K: Hvad bliver det samlede kontingent så, incl. opsparing til asfalt?   

GH: Hvis bumppengene

 

tilbageføres til drift bliver kontingentet kr. 2.700, ellers kr.3.000.  

Massivt flertal for, at kontingentet kun skal stige med 200,00.. 
Det samlede kontingent  til opkrævning pr. 1. maj 2007 er herefter kr. 2.700,00.  

Pkt. 6  Valg af formand.  

Hanne vil kun være formand, hvis GH ordner alt det administrative, som det gøres p.t.. Hanne valgt 
uden modkandidat  

Pkt. 7  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

Bestyrelsen foreslår Klavs FR 1 fra området nord for Ubberødvej . Klavs blev valgt  

Område syd: Lotte og Torben  blev genvalgt.  

Område vest for Kongevejen: Brådebæksvej 31 B, Kenneth Birkholm  blev valgt.  

Suppleant i stedet for Klavs for hele området  Leif Negendahl Bomosevej 14 blev valgt.  

Pkt. 8  Valg af revisorer og revisorsuppleant.  

Ekstern revisor 

 

Revisorteam er villig til genvalg. Revisorteam genvalgt.  

Intern revisor Alice Hansen ønsker at fratræder. Kasper Hansen Brådebækvej 29 blev valgt.  
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Intern revisorsuppleant: Allis Damm genvalgt.  

Herefter ser bestyrelsen ud som følger:  

Formand:                        Hanne Sejersen BO 6 
Bestyrelsesmedlemmer: Lotte Christensen ÅL 7 
                                        Torben Bang HO 22 
                                        Brian Christensen HY 14 
                                        Kenneth Birkholm BR 31B 
                                        Klavs Knutzen FR 1 
                                        Bjørn Villumsen ST 57 
Suppleanter:                    Niels Peter Kæstel FR 3 
                                        Leif Negendahl  BO 14 
Intern revisor                   Kasper Hansen BR 29 
Intern revisor suppleant: Allis Damm FR 25           

Pkt. 9  Valg af administrator, GH genvalgt  

Pkt. 10  Eventuelt.  

TO 22: Brådebækssiden  der er mange som tror de er på motorvejen når der køres på foreningens 
veje:  SÆT FARTEN NED. 
Beder om at man overvejer, at de pæne græsrabatter ikke dækkes til med sten mv. så der kan 
komme biler forbi hinanden.  

UB 25: Den første generalforsamling afholdt i god ro og orden. Siger tak til bestyrelsen for det gode 
arbejde i det hele taget. Opfordrer til, at der etableres flere bump i området.  

VI : Færdselsregler  foreslår hajtænder.  

FR 25:   de mange biler der parkerer langs vejene, hvad gør bestyrelsen.   

Hanne: Der er ikke et bestyrelsesmøde uden at vi taler om parkerede biler og rod langs vejene. Vi 
kan ikke gøre andet end at skriver til beboerne. Kommunen har ikke tid til at komme. Det hjælper 
dog, når politiet bliver hidkaldt.  

ST 71: Stillevejsskiltene: Er det kun nogen steder?  

Torben  ja i forbindelse med bumpene  

VI : Må man godt have 5 meter bred indkørsel.  

Torben; Man må have 3,5 , men hvis man ansøger kommunen om 5, får man tilladelsen.  

BO 11: Oplyser at han, GH og en del andre har været til møde med Rudersdal kommune  vedr. 
trafikforholdene langs Kongevejen. Kommunen vil se på forholdene vedr. gang- og cykelsti samt 
problemet ved Shelltanken. Intet er lovet, men man var meget positiv.  

Der vil muligvis komme en ekstra motorvejsafkørsel og andre tiltag for at mindske trafikken på 
Kongevejen.  

FR 25: Hvordan går det med vedtægtsforslagene som udvalget har givet til bestyrelsen?  
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GH: De er mangfoldiggjort til bestyrelsen og bestyrelsen vil se på forslaget og komme med  forslag 
til ændringer inden der inddrages en advokat, der skal se nærmere på ordlyden og lovligheden i 
formuleringen.    

GH. Takker Alice Hansen for de mange år som intern revisor. Siger tak til forsamlingen for god ro 
og orden,  

Mødet hævet 21.57.      

---------------------------------------   ------------------------------------   ------------------------------------- 
Grethe Hervard, dirigent                  Hanne Sejersen, formand         Gitte Christiansen, referent   
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