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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Tirsdag den 25. august 2015 klokken 19:00  
Mødested  : Mark, Stakkeledet 30 
Sluttidspunkt :  
 
Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Ariane Batchelor (AB) X   26-05-2015 
Jacob Christian Hansen /JCH) X   31-03-2015 
Morten Kirkebæk (MK) X   26-02-2015 
Mark Petersen (MP) X   30-06-2015 

25-08-2015 
Klaus Huse (KH) X   27-01-2015 
Hans Wagner (HW) Afbud   29-09-2015 
Torben Bang (TB) X    
     
Suppleanter     
Richo Wagner (RW)     
Henrik Fallentin 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. Håndtering af Ordensregler,     JCH 
      JCH gør skemaet færdigt. Bestyrelsen kopierer selv. PÅ næste møde 
 afleveres skema over hvem der har fået påtaler.  
Første rundtur senest 07.09.15 med frist til at de påtalte opgaver udføres  
inden 21.09.15. Anden rundtur efter 21.09.15 og inden b-møde 30.09.15, 
det noteres om påbuddene er udført på skemaet. 
 
5. Vejbelysning     TB 
      TB har gået i området efter mørkets frembrud, på den bagrund 
 reduceres antal af lamper til 2, der sættes på Sylager. TB kontakter Dong. 

 
6. Kassekredit, gebyr     GH 
      Da banken opkræver 2%p.a. i gebyr nedsættes kassekreditten  
      til kr. 100.000,- 

 
7. Veje, asfaltering, bump m.m.    TB/JCH 
      JCH tager fat i Vejbump.dk + skilte 
      JCH kontakter Kurt for tilbud om betonsten med græs  
(græsarmeringssten) på siderne af Brådebæksvej. 
       
8. Orientering og meddelelser fra administrator  GH 
      Herunder henvendelser til bestyrelsen 
       Morten, kloakmester, har udfærdiget et projekt, hvor rørføringen lægges 
 på Ubberødgårds jorde og videre til Pinhols marker. Kommunen har anmodet 
om, at der før ansøgning kan behandles, forhøres der om Pinholt vil tillade at 
der lægges endnu et drænrør på hans mark. Det blev aftalt at TB tager  
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kontakt til Pinholt. 
 
Lotte har klaget over låsen på hundegården. KH vil se på fejl og mangler på hundegården. 
Henvendelse vedr. offentliggørelse af dagsordenen, Det blev besluttet at det gør vi ikke. 
 
 
9. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 
      TB: Ubberødvej er flere steder skredet i siderne, vi skal være obs på dette når vejen skal 
asfalteres. 
MK: Mange kuppelriste ligger dybt, det noteres ved rundgangen nævnt i punkt 4. 
KH: Gyngen på legepladsen kan ikke mere, GH foreslog at der i stedet bliver opsat en 
redegynge. AB vil tale med en beboer der muligvis har en til salg. 
AB: Der mangler sand i sandkassen, GH kontakter gartner. Det blev besluttet at gartneren 
skulle fjerne det faldefærdige hegn og rydde omkring legepladsen, således at bærbuskene kom 
til at danne en form for hegn. 
Der skal ny net til fodboldmålene, Christoffer tager mål, og målene flyttes til rundboldbanen 
når gartneren begynder at renovere den nuværende fodboldbane.  
JCH: Foreslår at der opsættes skilt med teksten ”Husk Højre Vigepligt” JCH kommer med 
forslag til udformning af tekst og billede 
JCH foreslog en Facebook gruppe koblet ti hjemmesiden, der kunne agere debatside. En lukket 
gruppe, hvor bestyrelsen skal godkende medlemmerne. MP ser på opgaven og der laves et link 
på hjemmesiden til denne Facebookgruppe..  

 
10.  Næste møde  den 30. september  hos Hans 

 
BEMÆRK MØDET LIGGER FREMOVER OM ONSDAGEN.    

 
 

 
 
 


