
Bestyrelsesmøde G/F Ullerødhave 
Mandag den 11. juni 2018, kl 20:00 hos Line 
Tilstede: Charlotte, Line, Marianne, Mogens, Paul, Nina, Niels 
 
 
1. Valg af referent. 
// Niels 
 
2. Besøg fra Fasanvænget: tale om et samarbejde vedr. Gartner. 
Hans fra Fasanvænget orienterer om vilkårene for et evt samarbejde, som udelukkende 
kommer til at dreje sig om at dele en medarbejder. Dvs vi selv skal afholde investeringer i 
materiel og kommer til at virke som arbejedsgiver med de pligter og rettiger det giver. 
// Vi dropper indtil videre dette initiativ. Niels giver Hans besked. 
 
3.       Orientering vedr: 
 
3.1 Købmandsbygning v/ Paul 
Der er forlydende om at bygningen er ved at blive solgt. 
 
3.2 Tilbagemelding fra Borgmesteren 
Cykelstien bliver lavet mellem Ullerødhave og banestien senest i 2019. Stien indgår i et af 
forslagene omkring klimatilpasning.  
// Paul orienterer borgmesteren herom. 
 
3.3 Tilbagemelding fra Jellerødhave vedr. udtynding i deres skov ved Rypevænget. 
Ole Kølby er ny formand i Jellerødhave. Paul er i kontakt med ham. Jellerødhave foreslår at vi 
sammen gennemgår området op mod Rypevænget til august med henblik på at udpege træer 
der kan fældes.  
 
4.       Status på overdragelse af kasseropgaven fra Andreas til Niels (og Jørn). 
Vi mangler at få underskrevet nogle papirer til banken vedr ny bestyrelse. 
Kontingentstigningen besluttet på generalforsamling (2x1625,- DKK) er gældende for 2018. Ved 
seneste opgørelse var der 21 udestående betalinger og 3 husstande havde betalt for lidt.  
// Bestyrelsen opfordrer til at betale udestående kontingent hurtigst muligt.  
 
5. Klimatilpasning v/Mogens: noget nyt? 
Mogens orienterer om forårets arbejde omkring klimatilpasnings initiativer - i alt 7 for vores 
område. De er alle bekostelige, og vil kræve en del involvering fra vores side, fra andre 
grundejerforeninger, fra kommunen, Politiet, og forsyningen. 
// Mogens fremsender materialet fra workshoppen til bestyrelsen. 
// Bestyrelsen afholder et dedikeret klimatilpasnings møde til august, hvor vi tager stilling til de 
næste skridt. 
 



6. Forretningsorden v/Mogens 
// Oplægt godkendt med enkelte ændringer. Vedlægges referatet.  
  
 
7.       Gartneransvarlige v/ Mogens og Line 
 
7.1 Træer ved Drosselvænget hovedvejen – henvendelse fra beboere 
// Udsættes 
 
7.2 Øvrige gartneropgaver – fx om der er styr på græsslåningen? 
// Det tilkommer ikke medlemmer at stoppe gartnerarbejde - heller ikke græsslåning. 
 
7.3 Bænkene – henvendelse fra DR 209  
// Paul skriver et opslag på facebook med opfordring til at medlemmer flytter bænkene således 
at der står 2 ved hver legeplads. 
 
7.4 Asfaltbanen 
// Niels undersøger likviditet og når ok sætter Mogens opgaven i gang. 
 
 
8.       Ny hjemmeside v/Niels 
// Arbejdet fortætter. 
 
9.       Sommerfest – status. v/ Paul 
// Vi har modtaget tilsagn fra 1 person som ønsker at stå for sommerfesten. Hvis ikke flere 
melder sig inden for de næste 14 dage aflyser vi arrangementet. Paul orienterer. 
 
10.    Eventuelt 


