
Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. november kl. 19.30 hos Nina. 
Tilstede: Camilla, Erik, Nina, Charlotte, Mogens, og Niels.  
 

1. Referent 
 
// Niels 
 

2. Fællesarealerne, herunder aftale med gartneren + evt. nyt fra John. 
// Usikkerheden i forbindelse med afholdes af generalforsamling på grund af Covid-19 
betyder, at vi vil bede Gartner Carlsen om tilbud for 2021, som kan danne grundlag for 
det kommende års arbejde med de samme forudsætninger som for 2020.  
 
Se i øvrigt information om samme på hjemmesiden (https://www.ulleroden.dk/?p=1834). 
 
Vi har modtaget et forslag til helhedsplan for fællesarealer fra Landskabsarkitekt John 
Norris, jvf beslutningen på seneste generalforsamling.  
 
// Vi deler forslaget på hjemmesiden, hvor medlemmerne meget gerne må kommentere. 
Det kan ske ved at logge ind på siden (mangler du login, så skriv til bestyrelsen). I 
forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen, når denne er mulig, vil bestyrelsen 
med udgangspunkt i forslaget foreslå tiltag for det kommende år. 
 

3. Økonomi    Vi er på budget. Ingen restancer.  
 
// Kassereren (Niels) mangler at opkræve betaling for to gange teltleje. 
 

4. Klimatilpasning 
Mødet med infrastruktur- og teknikudvalget er udskudt til den 8. december pga af 
Covid-19. 
 

5. Jellerød Haves træer 
Mogens har fået en aftale med dem om fældning af 5 træer. 
 
// Niels er inhabil under dette punkt. 
 
// Husstande, der blev forbigået i forbindelse i forbindelse med sidste fældning af træer 
ud for matriklen for et par år siden, skal henvende sig til bestyrelsen senest den 1/12 
2020 med tilkendegivelse af hvilke træer den ønsker fældet. Husstandene mødes med 
bestyrelsen og sammen finder vi ud af (evt ved lodtrækning), hvilke træer vi ønsker 
tilkendegivet fældet. Endelig beslutning om hvilke træer, der fældes, sker i samarbejde 

https://www.ulleroden.dk/?p=1834


med Jellerødhaves bestyrelse. 
 

6. Generalforsamling og Covid 19, jeg vedhæfter et forslag til beboerinformation, hvis vi 
ikke kan holde generalforsamling i februar. 
 
// Vi laver et indlæg på hjemmesiden, som beskriver, hvordan vi har tænkt os at forholde 
os, hvis vi på grund af Covid-19 ikke har mulighed for afholdelse af generalforsamling til 
ordinær termin. 
 

7. Forslag til velkomst mail til nye beboere. 
 
// Vi udarbejder et forslag baseret på Jørn’s oplæg. 
 

8. Evt 
a. Henvendelse fra Slotsparken vedrørende nybebyggelse omkring Kokkedal 

Station. Den deles på Facebook. 
b. Byrådet diskuterer affaldshåndtering og der er endnu ikke besluttet, hvordan det 

skal implementeres. Vi afventer denne beslutning. 
 
 
Næste møde den 12/1 kl 19:30 hos Charlotte, DR205. 


