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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 26. september 2019 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Bente, Brådebæksvej 22 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

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

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

Kim Damgaard (KD) X    

Erik Andersen (EA) X   13-05-2019 

Rie Strømvig (RS) X   22-08-2019 

Michael Mottlau (MM) X    

Christian Vorm (CV) X    

     

Suppleanter     

Bente Thulin (BT) X   02-05-2019 

26-09-2019 

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 august; underskrevet 

 

4. Oversigt over manglende indbetalinger af kontingent; 23 mangler GH 

 

5. Projekt  

1. Brådebæksvej/Toftebjergvej   LHH/GH 

LHH, Gh samt Kurt fra asfaltfirmaet arbejder videre med projektet.  

2. Overvågning; venter på Ok fra kommunen og politiet BT 

3. Legepladser/legepladsinspektør; GH har bestil, afventer  

tilbagemelding om tidspunkt   GH 

4. Areal TO28; MP har svaret på henvendelsen og har samtidig  

Oplyst at det på grunden er tinglyst at der ikke må stå faste 

 genstande.    MP 

5. Bump Stakkeledet/asfaltopgaver  GH 

GH har gennemgået de forskellige projekter med Kurt fra  

Asfaltfirmaet, opgaverne bliver udført i oktober måned. 

6. Skader/Skarv( fugle)    MP 

MP har henvendt sig til Dansk Jægerforbund og afventer svar 

7. BR9 

Den ulovlige markering på vejen er fjernet, GH afventer  

reaktion fra kommunen vedr. det meget store hul samt  

jernpladerne der går ud på vejen.   GH 

8. Træer forskningscentret   BT 

Træerne ved BR2/4 er blevet klippet og det afskårne er  

blevet fjernet. 
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6. Oprydningsrunde; GH har udsendt skemaer til brug for notering af  

      de fejl og mangler man støder på. Skemaer retur på næste møde. Alle 

                                          

7.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

a. Brev fra advokat vedr. bevoksning ved rundkørsel 

Bestyrelsen besluttede at der kun blev topkappet, dels fordi træerne  

Er en del af det støjværn som vejdirektoratet har oprettet, dels fordi fjernelse af 

poppeltræerne vil give flere rodskud I nabohaven, dels fordi de suger megen vand og 

endelig fordi rodskud ved regelmæssig pasning af tilstødende græsplæne/areal 

forsvinder. 

b. Henvendelse fra kommunen vedr. flytning af indkørsel på ST16. 

Bestyrelsen har ingen indvendinger 

       

8. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

      MP: Ukrudt langs indkørsel er fjernet, så klar til ekstra asfalt. 

            Der er behov for yderligere 2 cykelstativer samt fliser ved cykelparkering 

            For enden af Ubberødvej 

      EA: Kantsten ud for HY17 bør markeres med gult, der parkeres og oversigtforholdene 

            Forværres. BT tager sig af opgaven 

      BT: Oplyste at der har været møde i ”sikringsgruppen”, det er et ønske at der opsættes 

            Skilte ved indkørslerne til området ”Uvedkommende ingen adgang”, der skal søges om  

            tilladelse, gruppen tager sig af dette.    

             Der blev diskuteret muligheden af udsendelse af et spørgeskema til beboerne, for at  

            få afklaret, hvad ønsker man. 

            BT har talt med kommunen om opsætning af bom ved overgangen fra Toftebjergvej til 

            Brådebæksvej, kommunen er ved at undersøge dette 

      MM: Forespurgte om ikke skiltene med ”ubetinget vigepligt” kunne fjernes, og erstattes 

            med hajtænder. Hvis der skal hajtænder kræver det skilte til markering, og tidligere  

            bestyrelser har fravalgt denne løsning, da man ikke ville have en skilteskov. 

 

 Fastsættelse af næste møder:   24.10.19 hos Kim 

                                         28.11.19  hos Christian 
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