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Grundejerforeningen Ullerødhave. 

 

Generalforsamling 2005, afholdt den 3. april 2006 – kl. 19.00, 

Egedalsskolens mødelokale. 

 

Formandens beretning. 
 Hvad har vi nået i foreningsåret 2005 ?  - et driftsår med fokus på at færdiggøre igangsatte 

aktiviteter – her nævnt summarisk : 

 

Fællesarearealer : 

Områdets hovedentreprise er igen i år varetaget af Planteskole og Anlægsgartnerfirma  Jørgen W. 

Petersen . 

Ud over den alm. pleje af området og græsslåning har gartneren hen over vinteren haft gang i 

tilbageklipning af buske og træer i området ved boldbanen samt i Rypevænget ved legepladsen også  

fjernelse af tidligere topstynede træer, der dels gav generende skygge i haverne – og dels var ved at 

vokse ind over legepladsen – alt i alt et større oprydningsarbejde, der har været  tiltrængt længe. 

En mindre entreprise mht. fældning/genplantning af træer er varetaget af gartner Steen Pihl. 

 

Træprojektet : 
Dette projekt har anlægsmæssigt ligget stille i år 2005. Vi kan med glæde konstatere at pilotpro-

jektet – 4 Kugleahorn plantet ved den 2. stikvej i Drosselvænget – har det godt. Bestyrelsen har 

efter generalforsamlingen forrige år haft en grundig gennemgang af bebyggelsens allétræer og i 

samarbejde med gartner Steen Pihl udpeget et område, hvor de eksisterende allétræer er tjenlige til 

udskiftning – mere konkret herom under indkomne forslag. 

 

Generelt  har bestyrelsen været meget tilfredse med samarbejdet med de to gartnerfirmaer – vi er af 

den opfattelse, at vi får ”value for money” - både hvad angår flexibilitet, rådgivning og kvaliteten af 

det udførte arbejde.  

 

Legepladser :  

Her har vi på en fælles legeplads-weekend den 11-12 juni renoveret legepladsen (v/ Dr.315 ), og ud 

over, at vi efterfølgende kan glæde os over et flot resultat, var der grund til at glæde sig over et pænt 

fremmøde af frivillige hjælpere, der i forvejen var blevet fristet med "frynsegoder" som drikkevarer 

og frokost i det fri, samt godt selskab. Det er ikke kun, når der skal nydes, der er et godt fællesskab i 

Ullerødhave, det er der også, når der skal ydes . 

 

 

Brugerhåndbog :  

Her har der ikke været nogen aktivitet –  løbende information om opdateringer  vil ske via 

Ulleroden og vores hjemmeside - http://www.ulleroden.dk/. 

 

Tegl :  
først,  et tillykke til husejerne i Rypevænget, der har investeret i nyt tag – og dernæst tak til samme 

husejere, for at vi har kunnet handle med jer på rimelige vilkår med hensyn til køb af gode brugte 

tegl .Vi har nu fyldt op på alle hylder i fællesskuret med nye og brugte tegl og er i en rum tid 

leveringsdygtige i tegl til reparation  - lagerført er nu brede og smalle tegl med enkelt/dobbeltvinge 

samt tagrygningssten – det praktiske med hensyn nøgle til skur og køb af teglsker fortsat via 

henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer . Afregning/priser  via  foreningens kasserer – 

betaling sker til foreningen via udleveret girokort. 

 

 



 

 

 

 

Fællesskuret :  

 har fået ny  lås – lånenøgler findes hos bestyrelsens medlemmer. Trillebøre –  det er længe siden, vi 

har været så godt kørende – hele 4 ”køretøjer” venter på at rulle ud – og efter brug, at  komme bag 

lås og slå igen. 

 

Relationer til omgivelserne  -  

 

● nabogrundejerforeningen Jellerød Have, - i august 2005 blev vi inviteret til at deltage i 
loppemarkedet – en seance, der vil blive gentaget igen i år med Jellerød Have som 

initiativtager – nærmere herom i Ulleroden.  

Vi har over for Jellerød Haves bestyrelse fremført ønsket fra beboerne i Rypevænget (mod 

stien)om at få fældet de skyggegivende træer i skovområdet – et arbejde man er gået i gang 

med , og som der skal følges op på.  

Jellerød Have har  forespurgt om vi vil tage del i dækning af udgifter til græsslåning på 

deres fodboldbane, som om  søndagen anvendes af ”elitespillere” - også fra vores 

bebyggelse. Dette forslag har vi venligst givet afslag på – og i stedet trækker vi vort 

fodboldmål hjem på egen bane. 

 

● nabogrundejerforeningen Fasanvænget, - vi har modtaget forespørgsel, om vi ville være 

interesseret i at være med i en eller anden form for økonomisk samarbejde om en ikke 

nærmere specificeret ”multibane” etableret i Fasanvængets område – også her har vi givet et 

venligt afslag.  Bestyrelsen er af den opfattelse, at  dels er Fasanvængets projekt ikke 

bæredygtigt, og dels ligger det det ikke  inden for foreningens vedtægter at bestyrelsen kan 

indgå et økonomisk, forpligtigende samarbejde med nabogrundejerforeninger.  

Vi har skriftligt over for begge nabogrundejerforninger givet vores holdning til kende – også 

tilkendegivet, at vi gerne vil samarbejde , der hvor det handler om fælles holdninger båret 

igennem af den økonomi, der ligger inden for de enkelte foreningers råderum. 

 

● Kokkedal Bredbåndsforsyning :  

Vi har deltaget i orienteringsmøde og holder os informeret om udviklingen –  mere info på 

www.kokkedal.net.  

I løbet af året har Kokkedal Bredbåndsforsyning omdelt information til husstande.  

Under  punktet evt. vil vi gerne lægge op til  en debat om internet - kabel TV – IP telefoni. 

 

● Nordforbrænding : 
Igen i år har vi deltaget i orienteringsmøde for grundejerforeninger. Som vanligt fortalte 

ledende medarbejdere om årets gang, og der blev drøftet kommunesammenlægninger og 

prisforskelle mellem nord og syd. Igen kunne vi glæde os over, at vi bor i den billige ende af 

varmeforsyningen. 

 

 

 

 

● Karlebo kommune :  

affødt af problemerne i Karlebo Kommune med ”utilpassede unge” har kommunens SSP-

udvalg været initiativtager til en møderække med områdets grundejerforeninger – i løbet af 

året har der været afholdt to møder, hvor vi begge gange har været repræsenteret.  

 



 

 

 

 

 

 

Fester i årets løb: 

 

- her skal der nydes – og det er vi rigtig gode til. 

 

Fastelavn – igen i 2005  et af foreningens mest velbesøgte arrangementer – ca. 100 børn og voksne 

trodser år efter år fristelserne indendøre og møder op – herligt – det er det første signal om at nu er 

foråret på vej. 

Sommerfesten – afholdt lørdag den 27.august – med rekordstor deltagelse fra om eftermiddagen til 

tidlig søndag morgen.  

Til de, der ikke har kunnet deltage i hverken fastelavnsfest eller sommerfest – kan man på 

foreningens hjemmeside under billeder se mere – billederne taler for sig selv og behøver ikke så 

megen tekst. 

 

Ulleroden og foreningens hjemmeside :  http://www.ulleroden.dk/  

I løbet af året har vi – takket en stor kollektiv indsats i bestyrelsen  - ændret vores hjemmside til en 

mere nutidig, brugervenlig ” elektronisk adgang” til relevant information til glæde for både 

nuværende beboere og ikke mindst også kommende nye tilflyttere. Vi er glade for den positive 

respons vi har fået . Hjemmesiden har i det daglige arbejde for bestyrelsen været en stor lettelse 

med hensyn til at servicere ejendomsmæglere og foreningens beoere - bl.a. mht. dokumentation for 

mulige om- og tilbygninger , deklarationer m.m. 

Ulleroden – som i løbet af året er udkommet i tre gange – er fortsat foreningens ”bærende 

informationsmedie” - hjemmesiden understøtter Ulleroden – bl.a. med billeder i farver. 

 Som afslutning på min beretning vil jeg gerne takke alle ildsjælene – mine kolleger i bestyrelsen – 

det har været sjovt – tak for et godt samarbejde. 

 

Poul Kohsel 

1. april 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonce :    (henvendelse til Erik, Ry 246) 
 

----- Original Message -----  
From: Fam. Grønbech  
To: Ullerødderne  
Sent: Monday, May 22, 2006 5:39 PM 
Subject: gavltræ 
 

Hej 

Jeg har 75 mtr behandlet træ for endegavl til salg, kender I nogen at henvise til der står og skal bruge noget 
sådant ?? 

med venlig hilsen 

Erik Ryp. 246 

 

 


