Referat af møde i Grundejerforeningen Ullerødhave, 20. september 2022
Hos HC
Tilstede: Stine, Mogens, Erik, Nina, HC, Barbara, Niels
1. Valg af referent
//Niels
2. Nye affaldsbeholdere, placering, indhegning m.m.
Fra forsyningen har vi modtaget et kort, der angiver hvor affaldsbeholdere skal placeres på
afhentningsdagen for husstandene på Rypevænget 212-216 og 241-245. Husene Rypevænget
246-252 kan valgfrit vælge mellem at placere spande ved Rypevænget eller på Drosselvænget.
// Barbara og Niels laver et side på hjemmesiden med opsamlingssteder til affaldsbeholdere.
(Kladde her: https://www.ulleroden.dk/?page_id=2292)
// I udgangspunktet skal affaldsbeholdere holdes på egen matrikel, og skal med andre ord ikke
permanent stilles på fællesarealer eller parkeringspladser. Er du i tvivl om din matrikels
udstrækning kan du slå det op her: https://kort.matrikel.dk/spatialmap
// Dog, hvis beholderne placeres i forlængelse af egen matrikel på fællesareal skal nogle
retningslinier overholdes.
// Bestyrelse går gang med en beskrivelse af, hvor hver enkel husstand har mulighed for at
placere affaldsbeholdere og indhegning. Indhegning skal udformes som de øvrige hegn i
bebyggelse og males trykimprægneringsgrøn. Hvis indhegningen places op ad husets træværk
anvendes husenes profilbrædder og males i husets normale farve. Om farver se her:
https://www.ulleroden.dk/?page_id=240.
// Vi ønsker at opretholde et ensartet udtryk i bebyggelsen, så indtil en plan foreligger, opfordrer
vi kraftigt til ikke at påbegynde arbejdet og for derved at undgå at komme til at lave noget om.

Bemærk vi har erfaret, at efter ny affaldsordning skal man gentilmelde sig kommunens
beskedservice om affaldsafhentning og ændre indstillinger. Læs mere her:
https://fredensborgforsyning.dk/selvbetjening-kundeservice/mit-affald-selvbetjening

3. Gartner
Vi er i forhandling om ny kontrakt med vores gartner.

4. Fibernet
Man kan skrive sig op hos TDC net på en interesseliste via nedenstående link (nederst på
siden) og få besked når fibernet er aktuelt på for vores område.
https://tdcnet.dk/fiber/adressetjek/
5. Økonomi
Vi har to husstande i restance. :-(
6. Forsinkelsesbassin
Intet nyt.
7. Bestyrelsesmiddag
// Niels bestiller.
8. Eventuelt, herunder næste møde
Vi har bemærket at enkelte husstande ikke overholder deklarationen for bebyggelsen med
hensyn til på farver af træværk. Ved udskiftning af døre eller vinduer kan der selvfølgelig være
en kort periode, som bryder hermed. Nye døre og vinduer kan iøvrigt bestilles hos fabrikanten i
den korrekte farve. Læs mere her: https://www.ulleroden.dk/?page_id=240

Næste møde torsdag den 3/11 kl 19:30 hos Nina.

