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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Tirsdag den 25. november 2014 klokken 19:00  
Mødested  : Ariane, Stakkeledet 26 
Sluttidspunkt :  
 
Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 
Ariane Batchelor (AB) X   25-03-2014 

25-11-2014 
Jacob Christian Hansen /JCH) X   28-01-2014 

26-08-2014 
Lotte Christiansen (LC) X X  24-06-2014 
Mark Petersen (MP) X   29-04-2014 

29-10-2014 
Klaus Huse (KH) X   27-05-2014 

27-01-2015 
Hans Wagner (HW) X   25-02-2014 

30-09-2014 
Torben Bang (TB) X    
     
Suppleanter     
Richo Wagner (RW)     
Morten Kirkebæk(MK) 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. Regnskab pr. 30.11.2014, vedlagt   GH  
      Ingen kommentarer 
 
5. Korrespondance med kommunen   TB 
      TB oplyste at kommunen arbejde meget aktivt på problemerne  
med ting og sager i rabatterne, vulst på vejbanen og hække og træer der  
går ud over rabatten. Flere beboere i området har fået tilsendt et påkrav  
om at få orden på forholdene.  
 
6. Asfaltering, veje m.m.     JCH 
      De aftalte projekter med rep. Af huller og revner i vejene samt  
Udskiftning af farlige riste er udført. Overslag over samlet asfaltering af  
vejene kommer til januar. 
 
7. Forslag til rundskrivelser    JCH 
      Forslagene blev gennemgået og der kom forslag til korrektioner og  
Tilføjelser, JCH har nyt udkast klar til januar mødet. 
 
8.   Orientering og meddelelser fra administrator   GH 
      Herunder henvendelser til bestyrelsen 
       GH oplyste at der stadig er problemer med at få betalinger fra BR 18/SY11 
Samme ejer. 
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Leif passer hjemmesiden, oplysninger om Multihuset fjernes og gemmes i en skjult fil. 
Alle dræn og brønde renses og spules i uge 49 
 
9.   Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer   
       AB, fortalte om møde på Ubberød Gård, 26 medlemmer var mødt op. Der er gangsti 
mellem foldene, alle kan færdes der, men HUSK at hunde skal holdes i snor og der skal samles 
op, flere ejendomme på Stakkeledet, ulige numre har , har bredt sig ind på Ubberød Gårds 
jorde, skællet skal fastlægges og diverse skure og drivhuse flyttes ind på egen grund. 
Der forventes et hestehold på 15 stk. 
 
AB efterlyste ideer til brug af fællesarealet for de større børn, ideer der kan tages med på 
generalforsamlingen. AB mente vi kunne søge diverse fondsmidler ”Sundhed og motion for 
alle” 
JCH oplyste at Petanque banerne er klar, der er sat hegn rundt om søen og der sås græs ti 
foråret. 
TB renser grøft og sti bag Holmager. Foreslog at hegnet omkring legepladsen blev fjernet, 
pælene skulle blive stående, og at brombær klippes så det danner et levende hegn omkring 
legepladsen. 
LC ønsker at stoppe fra og med dette møde. Morten Kirkebæk indtræder i bestyrelsen. LC 
foreslog at man via arkiverne får samlet historien om området. GH ser på hvad der ligger i 
arkivet. 
    
10.  Næste møde 27. januar 2015 hos Klaus 
 
 
 
 


