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• Ny bestyrelse: Hvem gør hvad? 
• Legeplads-weekend: Kom og giv en hånd med  
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Information om og fra generalforsamlingen 
Sammen med denne sommerudgave af Ulleroden har hver husstand fået et 
referat fra Generalforsamlingen, der blev afholdt den 4. april 2005. Her kan du 
læse om hvilke emner der blev drøftet på Generalforsamlingen, hvilke 
beslutninger der blev truffet og hvordan foreningens økonomi har det. Desuden 
kan du læse formandens beretning om hvad bestyrelsen – med formandens 
ord – ”har haft gang i”, i 2004. 
 
 
Ny bestyrelse 
Den nyvalgte bestyrelse, hvoraf mange medlemmer er gengangere har holdt 
sit første møde og fordelt opgaverne. 6 bestyrelsesmedlemmer og en 
suppleant repræsenterer i år Grundejerforeningen Ullerødhave. 2 (næsten) nye 
ansigter og 5 gengangere fra forrige periode.  
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Nedenfor kan du se hvilke opgaver de enkelte medlemmer har påtaget sig 
ansvaret for. Andre opgaver fordeles ad hoc – kontakt os hvis du har 
spørgsmål/forslag fx på bestyrelsen@ullerod.dk.  
 
Bestyrelsen  
Poul Kohsel (DR310, 49141495): Formand, eksterne relationer til kommunen 
og naboforeninger mm, gartnerkontakt  
Jørn Laustrup (DR315, 49144208): Kasserer og alt der har med penge at gøre! 
Mette Kjærsgaard Jensen (DR312, 49144748): Legepladsudvalg, 
Jubilæumsfest 2007 
Ole Benzon (RY218, 28903399): Træudvalg, gartnerkontakt, hjemmeside 
(brugerhåndbog) 
Katja Elberg (DR305, 35340108): Ullerod, brugerhåndbog, Legepladser, 
Sommerfest 
*Niels Holmberg (RY248, 49144847): Gartnerkontakt 
*Anders Lerche Frederiksen (RY 216): Suppleant 
 
*Nyvalgt. 
 
Legeplads-weekend 
Vores legepladser trænger til en kærlig hånd. Materialerne er indkøbt, og i 
weekenden den 11-12 juni holder vi legeplads-weekend, hvor vi opfordrer 
alle brugere og andre interesserede til at komme og give en hjælpende hånd. 
Med en fælles indsats kan vi spare en masse penge og få en hyggelig dag 
sammen.  
 
Hvis du kan svinge en malerkost og grave i sand er du kvalificeret. Har du 
evner derudover er der også brug for det. Vil du hellere sørge for at graverne 
og penselsvingerne får kaffe og kage serveret, så er du også lige den vi søger.  
 
I første omgang tager vi den lille legeplads ud for Drosselvænget 315 – den 
trænger mest. Vi mødes lørdag klokken 10 på legepladsen og efter en kort 
introduktion til opgaverne går vi i gang. Vi regner med at være færdige hen på 
eftermiddagen. Kan du først komme senere er det OK og man behøver 
selvfølgelig ikke være med hele dagen. Der vil være forfriskninger i løbet af 
dagen og frokost samt eftermiddagskaffe til alle aktive deltagere.  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mette, Dr 312. Vi ses på legepladsen! 
 
Sankt Hans 
Som nævnt på Generalforsamlingen vil der ikke blive afholdt Skt. Hans bål i 
foreningsregi i år. Vi har de seneste år haft problemer med ophobning af affald 
på og omkring bålet, kostbar oprydning og sågar fået klager pga. røgudvikling 
dagen efter. Kombineret med et aftagende fremmøde er konklusionen, at det 
vil vi ikke bruge ressourcer på. Vi henviser til offentlige Skt. Hans bål i 
området. Se dagspressen. 
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Sommerfest 
Lørdag d. 27/8 holder vi sommerfest. Det foregår på plænen mellem 
Drosselvænget og Rypevænget. Vi begynder om eftermiddagen med 
arrangementer for børn og legesyge voksne, og klokken ca. 18.30 tændes der 
op til fælles ”grilning” og spisning. Festen slutter ved midnatstid eller når der 
ikke er mere fadøl. Nærmere info følger i begyndelsen af august.  
 
Jubilæumsfest 
I 2007 har Grundejerforeningen Ullerødhave 25 års jubilæum. På 
generalforsamlingen foreslog bestyrelsen at der nedsættes et særligt 
festudvalg til lejligheden. Jubilæumsfesten skal være noget ud over det 
sædvanlige og derfor skal der planlægges i god tid og tages nogle principielle 
beslutninger om fx ansøgning om ekstra bevillinger eller billetsalg! Sus (Dr 
311) og Sonja (Ry240) har allerede meldt sig og fra bestyrelsen deltager Mette 
(Dr 312). Har du en masse gode ideer og lyst til at være med til at føre dem 
ud i livet, så kontakt Mette fra bestyrelsen. Festudvalgets første møde holdes 
sandsynligvis efter sommerferien. 
 
 
 
 
 
Praktiske tips og henstillinger 
 

Mal din skraldespand 
Affaldsstativet bliver hurtigt medtaget af vind og vejr og kommer til at 
se kedeligt ud, hvis det ikke bliver vedligeholdt. Hvis nogen skulle have glemt 
det så koster et nyt dobbeltstativ omkring 1000 kr. Et godt forslag er derfor at 
give det en gang maling i husets farver (sort, svenskrød, grøn eller gul). 

 
Haveaffald – hvorhen 

Karlebo og Hørsholm kommuners fælleskommunale genbrugsplads: 
Vandtårnsvej 2, 2980 Kokkedal. 
Se evt. også kommunens hjemmesider om emnet. 
 
http://www.karlebo.dk/   
http://www.karlebo.dk/sw2568.asp -  Haveaffald 
http://www.karlebo.dk/sw3268.asp -  Afhentning af haveaffald 
http://www.karlebo.dk/sw2574.asp -  Storskrald - hvad er det? 
 
Afhentningsordningen 
Tilmelding til afhentningsordningen skal ske til Karlebo Kommune, Teknik & 
Miljø, affaldsafdelingen (affald@karlebo.dk) eller ring på 45 17 59 53 eller 45 
17 59 68, hvor anmeldelse om mængde og art skal ske senest mandagen før 
afhentning. 
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Tagsten 
Der har i lang tid ikke været dobbeltvingede tagsten på lager i fællesskuret. 
Bestyrelsen har derfor indkøbt 50 ”stor type” (bred) og 50 ”lille type” (smal). 
Da tagsten er relativt kostbare vil de nye sten kun kunne købes ved 
henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Prisen vil være 80 kr. stykket. 
 

Trillebøre 
Der er også indkøbt nye trillebøre. De står i fællesskuret og kan lånes kvit og 
frit.  
Fællesskuret ligger i forbindelse med carportene beliggende ved Rypevænget 
217/218.  
Lånenøgle findes hos bestyrelsens medlemmer. 
Nøgler i udlån bedes afleveret i postkasse hos et af bestyrelsens medlemmer 
straks efter brug! 

 
Farvekoder til træværket 

I Ullerødhave siger træværket stadig Gori! Her er oversigten over hvilke farver 
der er godkendt til udendørs facader i bebyggelsen. Det skal bemærkes at 
retningslinierne vedrørende farver ikke skal opfattes som en begrænsning 
bestyrelsen har fundet på for sjov. Det skal opfattes som en sikkerhed for at 
bebyggelsen til stadighed ser godt ud og udstråler høj kvalitet. 
 
Grønne huse Gori 707 - Gran 
Røde huse Gori 504 – Svenskrød 
Sorte huse Gori 301 – Sort ibenholt 
Vinduer og døre Gori 401 – Sand gul 
Plankeværker/carporte Gori 706 - Trykimprægneringsgrøn 
Skraldespande – som dit hus dvs. en af ovenstående farver 
 
I brugerhåndbogen kapitel 2 kan du læse mere. 
Henvend dig til bestyrelsen hvis du er det mindste i tvivl. 
 

Rabat hos Menet 
Hos Menét i Hørsholm Midtpunkt (over for TP Musik) får grundejere fra 
Ullerødhave 10-20% rabat på en lang række varer – bl.a. træbeskyttelse. 
Spørg i butikken! 
 
 

 

 

 
25. maj 2005. 

Redaktion :  Katja – Mette - Poul 


