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Ulleroden - maj 2007 
http://www.ulleroden.dk/ 
http://www.ulleroden.dk/Ulleroden.html 
redaktion : bestyrelsen 
 
Med denne korte udgave af Ulleroden ønsker vi i bestyrelsen alle grundejerne en rigtig god sommer! 
 
 
Generalforsamling 

Igen i år var der stort fremmøde til Generalforsamlingen. Bølgerne gik højt, og det var ind i mellem svært 
at holde den gode tone. Men aftenen forløb dog alt i alt tilfredsstillende. De stillede forslag blev vedtaget, 
herunder en kontingentforhøjelse. Bestyrelsen fik et par drag over nakken, men det kan vi holde til så 
længe det er berettiget. I modsat fald henviser vi til rette modtager. 
 
Sammen med denne sommerudgave af Ulleroden er omdelt et referat af Generalforsamlingen, samt 
regnskab 2006 og budget 2007, konstituering af bestyrelse. Det hele kan naturligvis også ses på hjem-
mesiden www.ulleroden.dk 
 
KONSTITUERING AF NY BESTYRELSE 

Det var en let sag at konstituere den nye bestyrelse. Alle medlemmerne er genvalgt, og i store 
træk beholder de ansvarsområder, de havde i den forgangne periode. Nedenfor er en oversigt 
over rollefordelingen.  
 
Poul Kohsel, DR310: Formand, Eksterne relationer, Gartnerkontakt 
Niels Holmberg, RY248: Gartnerkontakt, Distribution, Jubilæumsfest 
Ole Benzon, RY218: Træprojekt i Rypevænget, Hjemmesiden  
Mette Kjærsgaard Jensen, DR312:  Jubilæumsfest - festudvalg 
Katja Elberg, DR305: Ulleroden, fastelavnsfest 2008 
Jørn Laustrup, DR315: Kasserer, gartnerkontakt 
Anders Lerche Frederiksen, RY216: legepladser, renoveringsprojekt i Rypevænget 
http://www.ulleroden.dk/Bestyrelsen.html 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes via fællesadressen bestyrelsen@ulleroden.dk, eller ved per-
sonlig/telefonisk henvendelse. 
 
Bilag til Ulleroden – findes også på http://www.ulleroden.dk/index.html : 

– referat fra generalforsamling, 5 sider 

– godkendt regnskab, budget, balance og noter til budget 2007, 3 sider 
 
Købmandspladsen 

… er et evigt tilbagevendende emne på bestyrelsens møder. Vi synes den ser herrens ud og vil gerne væ-
re medvirkende til at den bliver forskønnet. Det er jo oppe i tiden;-)  
 
At pladsen er ”hænge-ud” sted for unge, der indimellem er ret højlydte, kan vi ikke gøre noget ved, men 
vi kan sørge for, at den ikke ligefrem inviterer til hærværk.  
 
Vi har tidligere bedt kommunen reparere ødelagte fliser og vedligeholde beplantning, men det har ikke 
haft nogen effekt. Vi har derfor besluttet, at bestyrelsen retter direkte henvendelse til Fredensborg kom-
mune med anmodning om et snarligt møde – dels for at følge op på de  direkte henvendelser fra beboere 
i vor grundejerforening til kommunen og dels for at høre kommunens planer med købmandspladsen på 
kort og langt sigt. Vi vil opfordre Fredensborg kommune til at inddrage nabogrundejerforeninger til køb-
mandspladsen og selvfølgelig NEM-købmanden. Resultatet vil man forhåbentlig kunne se på købmands-
pladsen, men vi følger naturligvis op på sagen her i Ulleroden.  
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Jubilæumsfest – 25. august 2007 
 

 

Husk tilmelding til jubilæumsfesten. Absolut allersidste frist er tirsdag den 22. maj. Betaling skal 
ske samtidig via netbank/girokort, så festudvalget ved, hvor meget de har at gøre godt med til mad, un-
derholdning og præmier. 
 
 
 

 
 
 
 
Det bliver et brag af en fest, og der er ikke noget at betænke sig på: 
 
Hvad nu hvis det regner?: Betyder ikke noget, for vi sætter rigtige telte op i år, med fast gulv, så bare 
kom an i stiletter. 
 
Hvad nu hvis der ikke er ret mange tilmeldte?: Så fester vi alligevel, for der er jo afsat et fast beløb til 
festen uafhængigt af antal tilmeldinger. Beløbet blev godkendt på Generalforsamlingen. 
 
Hvad nu hvis man ikke kan komme om eftermiddagen?: Helt i orden, så dukker du bare op til middagen. 
Det udløser dog ikke nogen rabat på tilmeldingen. 
 
Skal man komme med en kage til konkurrencen? Nej, kagekonkurrencen er kun for dem der har lyst. 
 
Skal man være klædt ud? Nej, man er velkommen uanset påklædning – næsten da! Der er dog risiko for  
at man får en fjer på i løbet af aftenen.  
Hvis du vil give den hele armen, så er her et godt sted at købe ind... 
 

 
Link : www.western-outdoor-wear.com/shop 
 
 
 
 
  


