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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Onsdag den 25. maj 2016 klokken 19:00  
Mødested  : Ariane, Stakkeledet 26 
Sluttidspunkt :  
 
Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 
Ariane Batchelor (AB) X X  25-05-2016 
Jacob Christian Hansen /JCH) X   30-03-2016 
Morten Kirkebæk (MK) X   29-06-2016 
Mark Petersen (MP) Afbud   24-02-2016 
Henrik Fallentin (HF) X    
Henrik Frank (FR) X    
Torben Bang (TB) X    
     
Suppleanter     
Claus Permin (CP) Afbud    
     
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. Konstituering 
      Jacob Christian Hansen blev valgt til næstformand og  
      Morten Kirkebæk til kasserer. 
 
5. Generalforsamling, opfølgning                     GH 
      Skilte med højre vigepligt og hundeskilte opsættes af gartner Niels.  
     TB undersøger muligheden for firkantede blå 30 km. Skilte ved  
     indkørslerne til området. 
6. Regnskab til og med maj, medsendt   GH 
      Ingen spørgsmål 
7. Dræn: Stakkeledet, Fruerhøj/Ubberødvej og Holmager  GH/MK/TB 
      Dræn i slutningen af Holmager er ved at være afsluttet. 
     Dræn FR/UB er færdigt og det har afhjulpet problemet med vand ned til  
     Ubberødgård. 
     MK indhenter underskrifter fra beboere på ST og SY, underskrifter der  
     skal med til kommunen i forbindelse med ansøgning om dræn langs skel  
     på Ubberødgårds mark mod Stakkeledet. 
    GH kontakter advokat for at få færdigudført servitut vedr. samme dræn.  
8. Veje, asfaltering, m.m.    TB/JCH 
      Tilbud vedr. asfaltering af Ubberødvej holder, JCH taler med entreprenør  
      ang. en dato for udførsel. GH opkræver asfaltbidrag hos de ejere der bor 
      uden for grundejerforeningen, det drejer sig om Ubberødvej 35,37,38,40 og 44 
9. Orientering og meddelelser fra administrator  GH 
      Herunder henvendelser til bestyrelsen 
       Henvendelse vedr. Sankt Hans, hvis spørgeren vil være tovholder bliver  
      der bål og foreningen sponsorerer øl og vand, heks m.m. 
      Forespørgsel vedr. gynger; der er ved at blive nedsat et legeplads udvalg 
      bestående af interesserede forældre. 
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      Klage over byggeri på Toftebjergvej 31, JCH har kontakt til entreprenør.  
  
10. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 
      JCH: Oplyste at TO30 er ved at indhente underskrifter fra beboere på  
             Toftebjergvej, Brådebæksvej og Hyldestykket for at få Vejdirektoratet til at lægge 
             Støjdæmpende asfalt på Helsingørmotorvejen på strækningen forbi 
             Grundejerforeningen. 
             Tager fat i Jes for at få rettet Petanque banen op. 
             Medbringer skemaer til næste møde vedr. 2. del af kampagne oprydning samt  
             Pris på græsarmeringssten på Brådebæksvej. 
      MK: Gartneren fjerne ukrudt på hjørne kantsten. 
            Bænkene trænger til slibning, oliering samt evt. udskiftning af et bræt eller to, AB  
            kontakter tømreren på Stakkeledet. 
      TB: Kit fra kommunen har oplyst at det er kommunen der skal opsætte vejskilte. 
 
Bestyrelsen overvejer en form for markering af de 3 offentlige stier der er ned til Brådebæksø  
11. Næste møde  29. juni 2016 hos Morten  
 


