
2019-08-19 19.30-21.30 Bestyrelsesmøde G/F Ullerødhave, 
referat

Hos Charlotte DR 205.

Tilstede: Antal, Line, Ninna, Paul, Charlotte, Mogens, Niels

Dagsorden til Bestyrelsesmøde torsdag den 19/8 kl. 19:30

1.  Valg af referent
 Niels

2.  Gennemgang af økonomi fra Jørn.
Der er ingen kontingentrestancer. Ingen yderligere kommentarer.

3.  Hvad sker der omkring købmandsbygningen. Har vi hørt noget fra kommunen?
— Vi mangler at få kontaktinformationer på den nye ejer fra ejendomsmægler med henblik 
på at indlede en dialog omkring anvendelsen af købmandsbygningen.  Antal følger op
— De øvrige omkringliggen grundejerforeninger (Hjortevænget & Ullerødøst) deler vore 
synspunkter omkring ikke at have produktionsvirksomhed beliggende i et 
beboelseskvarter. 
— Kommunen har udtrykt interesse i at få bygningen lagt ned med henblik på at bygge 
boliger.
— Næste skridt yderligere dialog med kommunen.  Antal

4.  Tale om helhedsplan: Ideer og løsninger
Vi ønsker at lave en spørgeundersøgelse med henblik på bl.a. at afklare:
— Forventninger til vores nuværende gartnerenterprise
—  Vil vi accepterer forværinger
— Vil vi have mere konsistent behandling
—  Hvormeget er vi villige til at betale yderligere/mindre i kontingent for 
gartnerentreprisen.
— Vil vi bruge egne hænder eller penge.
  Charlotte, Ninna, Paul & Niels sætter sig sammen og laver et udkast. 
 Mødes tirsdag den 10. September kl 19:30 hos Paul.

5.  Skrive omkring gæsteparkeringen - man må gerne klippe?
Vi havde en god fælles arbejdsdag den 15. juni, men der udestår stadig en del arbejde. 
Næste arbejdsdag er den 5. Oktober. Derudover gør vi opmærksom på at det påhviler de  
enkelt husejere vedligeholdelse af hegn, hæk mv  på egen side.  Hvor hegn mv vender 
mod sti, veje, fællesarealer eller lignende, vedligeholdes på begge sider. Det betyder bla  
at de enkelte husejer skal sikre at beplantning ikke hænger ud over gæsteparkeringsplads, 



og vi vil gerne opfordre til at denne vedligeholdelsepligt følges.  Se deklarationens §9.4.
https://www.ulleroden.dk/wp-content/uploads/2018/07/Deklaration-Bebyggelsen.pdf

6.  Mødefrekvens og datoer.
 Vi mødes efter behov, ca 1 gang om måneden.

7.  Evt.
— Vi tager et møde med Nsj Park & Vej vedrørende vedligeholdelse af rundkørsler.
— Klima: Sidste møde i udvalget vedr klimatilpasningsplan den 13/8 vi afventer mere 
information fra Johan Vedel, Fredensborg Kommune.
— Paul vil forhøre sig hos Jellerødhave om vi kan fortsætte beskæringen af træer og buske 
langs stien mod vest.
— Fest: 18 huse er tilmeldt. 

Næste møde den onsdag den 25/9 kl 19:30 hos Niels.

#Ullerødhave

https://www.ulleroden.dk/wp-content/uploads/2018/07/Deklaration-Bebyggelsen.pdf





