Referat Bestyrelsesmøde G/F Ullerødhave
Mandag den 22. Oktober 2018, kl 19:30 hos Nina
Tilstede: Marianne, Nina, Paul, Mogens, Line
Afbud: Charlotte
1. Træfældning Jellerødhave. Vi har været i dialog med Jellerødhave omkring hjælp til
træfældning. Første gang den 4/11.
2. Telt:
1. Nina har talt med Fredensborg Kommune, som opfordrer os til lave et regelsæt i
forbindelse med udlån.
2. // Nina forhører sig nærmere omkring hvad et sådant regelsæt skal dække.
3. Flænge og syninger gået i telt: Dancover har sendt et reperationskit som
midlertid løsning. Senere på året kommer der som erstatning en helt ny gavl.
3. Økonomi: Girokort er ud delt. En enkelt hustand er i restance fra 2. halvår 2017.
4. Ladestationer til el-biler og hybrider. Måler skal opsættes på egen matrikel.
Forsyningsselskab, entreprenør og bygherrer skal indhente de nødvendige tilladelser.
Hvis kabelføring kræver tilladelse fra grundejerforeningen tager vi for nuværende stilling
fra gang til gang. Vedr forsyning er der to muligheder
1. Kabel nedgraves fra egen måler til ens egen garage.
2. Ny måler opsættes fra grå “gravsten” til egen garage.
5. Gartner:
1. Ukrudt på den spanske plads og beskærring.
2. // Mogens og Line følger op.
3. Fodboldmål.
4. // Vi har ingen aftale om at mål skal sættes på plads efter græsslåningen. Vi
opfordrer brugerene til selv at sætte målene på plads.
6. Helhedsplan for fællesareal og klimatilpasning:
7. // Line og Mogens indhenter tilbud fra tre gartnere inklusiv vores nuværende gartner med
henblik på at indgå en aftale som tænker nogle år frem og som inkluderer enkle
klimatilpasningsinitiativer og et beplantningsplan.
8. Fjernelse af træer på Drosselvængetshoved:
9. Træernes rødder udgør formodentligt en sikkerhedsrisiko idet belægninger er ujævn.
10. // Delegerede til Fællesmøde for ejer- og grundejerforeninger forhører sig hos Vej & Park
om Vej & Park kan komme med en uvildig vurdering af belægningens beskaffenhed.
11. Interne mails i bestyrelsen:
12. // Opfølgende informationer fra bestyrelsesmøder gives løbende mellem
bestyrelsesmøder.
13. Udgivelse af Ulleroden
1. Vi ønsker at give løbende informationer via hjemmesiden, og via facebook.
14. Evt.
1. Årligt fællesmøde for ejer- og grundejerforeninger.
2. // Line booker to pladser

3. Der kommet ca 10-15 nye elektroniske medlemsregistreringer. Ialt 70 hustande
er nu tilmeldt.
4. I henhold til generalforsamlingens beslutning påbegyndes fældning af spidsløn
på Rypevængets hovedvej indenfor de næste to uger.
Næste bestyrelsesmøde den 3. december kl 19:30 hos Paul, DR 101.

