
Referat af møde i Grundejerforeningen Ullerødhave, den 16. juni 2022

Til stede: Barbara, H.C., Nina, Stine, Mogens og Erik Afbud: Niels

Dagsorden

1. Valg af referent
2. Affaldssortering
3. Gartner
4. Ladestander
5. Sommerfest den 13. august
6. Klimatilpasning
7. Bestyrelsesmiddag
8. Fibernet
9. Eventuelt

1. Valg af referent

Erik blev valgt.

2. Affaldssortering

Bestyrelsen har modtaget et link til en vejledning om ansøgning om dispensation fra
affaldsordningen.

Syv husstande (DR246-DR252) af de sytten husstande, der endnu ikke har endelige
affaldsløsninger, har fået tilladelse til at placere spande på Drosselvænget. Bestyrelsen er i
fortsat dialog med kommunen om en løsning for de resterende ti husstande.

3. Gartner

Det store egetræ, der skyggede, er blevet fældet. En del af det fældede træ er af bestyrelsen
udpeget til klatretræ på den mellemste legeplads på Drosselvænget. Det øvrige træ bliver



frigivet, når vi har fundet ud af hvor meget af træet, foreningen selv skal bruge. Herefter fordeler
bestyrelsen det resterende træ.

4. Ladestander

Som forening har vi ikke overskydende gæsteparkeringspladser til at stille ladestandere på.
Grundejerforeningen går ikke ind i opsætningen af private ladestandere.

5. Sommerfest den 13. august

Der arrangeres sommerfest den 13. august, hvor grundejerforeningens 40 års jubilæum fejres.

6. Klimatilpasning

Foreningen er i kontakt med kommunen for at få gang i arbejdet med klimatilpasning.

7. Bestyrelsesmiddag

Vi kan låne et rum til bestyrelsesmiddag i Byens Hus efter sommerferien.

Erik sender en Doodle ud for at finde en fredag medio september til medio oktober.

8. Fibernet

Kommunen har fået et tilskud til at lægge fibernet ned, så de er i gang med at lægge ned i flere
af kommunens veje.

Alle grundejerforeningens husstande har allerede et klassisk coax-kabel lagt ind fra den gamle
antenneordning, men det er uafklaret, hvornår fibernettet kommer til grundejerforeningen.
Bestyrelsen holder øje med udviklingen.

9. Eventuelt

Næste møde er hos Nina DR201 tirsdag den 23. august kl. 19.30.


