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Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Onsdag den 28. september 2016 klokken 19:00  
Mødested  : Henrik Frank, Brådebæksvej 32 
Sluttidspunkt :  
 
Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 
Ariane Batchelor (AB) X   25-05-2016 
Jacob Christian Hansen /JCH) X X  30-03-2016 
Morten Kirkebæk (MK) X   29-06-2016 
Mark Petersen (MP) X   24-02-2016 

26-10-2016 
Henrik Fallentin (HF) Afbud   31-08-2016 
Henrik Frank (FR) X   28-09-2016 
Torben Bang (TB) X    
     
Suppleanter     
Claus Permin (CP) X    
     
Administrator     
Grethe Hervard (GH) X  X - 
 
Agenda                                                                                                       Ansv. 
 
1. Valg af ordstyrer     GH 
2. Valg af referent     GH 
3. Underskrift af referat fra sidste møde 

 
4. Følgearbejder asfaltering, urafstemning bump  JCH 
      JCH udfærdiger oplæg til urafstemning og Mark spørger nabo om vi kan  
      overtage hans gamle postkasse til opsætning på hjørnet af Væverholm  
      og Ubberødvej til brug for stemmesedlerne. 
 
5. Dræn: Stakkeledet      GH/MK/TB 
       Der har været en del skriverier frem og tilbage vedr. formuleringen  
       af den servitut der skal lyses på Ubberødgårds mark vedr. ny dræn- 
       ledning. Endelig godkendelse afventes snarest. 
 
6. Resultat ”kampagne oprydning” husk medbring lister  TB/JCH 
      De der endnu ikke har fået efterkommet påbud får skrivelse nr. 2, og 
      resultatet af dette tages op på næste møde. 
 
7. Fællesarealer      
      Fodboldbanen er nu færdiggjort og må først bruges ultimo oktober. 
      Hundegården trænger til at blive renoveret, men så længe det ikke ser 
      ud til at den ikke benyttes, bliver der ikke gjort noget ved den. 
      Legepladsen; udvalget er i gang, ser på gynger m.m. 
      Ud for Hyldestykket 13 fliseareal, bør der lægges cement til at holde 
      på skråningen, GH kontakter gartneren. 
      Smedebakken, trænger til at blive beskåret, GH kontakter gartneren.  
8. Orientering og meddelelser fra administrator  GH 
      Herunder henvendelser til bestyrelsen 
       GH har modtaget henvendelse vedr. adgang til Brådebæksø, adgangen 
       ved nr. 6 er ikke offentlig, den er tinglyst til de omkringliggende 
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      ejendomme, det må jo så betyde at de selv skal holde adgangen fri. 
 
9. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 
      JCH: Mikael fra forskerparken har kontaktet JCH vedr. BR 9 der har lagt en kæmpe 
jordbunke på rabatten, der er Forskerparkens matrikel, BR9 er ikke medlem af 
grundejerforeningen så derfor har vi ikke mulighed for at hjælpe. 
 
TB: Har været ti møde i kommunens Focusgruppen vedr. trafik, og kunne oplyse at der vil 
blive udført sikkerhedsforanstaltninger for cyklister og fodgænger i forbindelse med 
rundkørslen ud for Ubberødvej. 
  
10.  Næste møde  26. oktober 2016 hos Mark  
 


