
Referat af møde i Grundejerforeningen Ullerødhave, 3. november 2022
Hos Nina

Tilstede: Stine, Mogens, Erik, Nina, Barbara, Niels
Afbud: HC

1. Valg af referent.
// Niels

2. Gartner, herunder tilbud for 2023.
// Vi siger ja tak til tilbud fra Gartner Carlsen for 2023. Tilbuddet er vedlagt. Tilbuddet er udviddet
med  beskæring af alle kugleahorn årligt, snebærbuske og vedligehold af Den Spanske Plads.
Der tale om en stigning fra 191.875 DKK til 226.875 DKK inclusiv moms.

Der står skraldespande, trailere mm på gæsteparkeringspladser. Det forhindrer gartneren i at
udføre sit arbejde.

// Vi henstiller på det kraftigste, at skraldespande, trailere mm straks fjernes fra
gæsteparkeingspladser! Erik publicere også på Facebook.

// Udgået paradisæbletræ på den spanske plads udskiftes.

// Vi udskifter skraldespande på legepladserne. Signe donere dem u/b for foreningen.

// Tur med gartneren den 15/11 eller 17/11 kl 15. Nina aftaler.

3. Årlig eftersyn af legepladser.

// Indkøb af net til sandkasser

// Stine indhenter tilbud på eftersyn af legepladser.



4. Økonomi.
På trods af flere opfordringer har vi desværre én husstand restance.

5. Indledende drøftelser om næste års generalforsamling, herunder budget, mødetidspunkt,
forslag til dirigent, evt. forslag, som bestyrelsen vil fremsætte m.m.
Almindelig drøftelser omkring forslag.

// Vi efterlyser medlemmer som kunne tænke sig at påtage sig hvervet som dirigent og referent
til generalforsamlingen.

6. Indhegning af affaldsbeholdere.
Vi afventer tegninger.

7. Eventuelt, herunder næste møde.

Næste møde hos Nina, Erik tager kage med. 10/1 kl 19:30



G/F. Ullerødhave.
Drosselvænget 201
2980 Kokkedal
Danmark

Gartner Carlsen ApS - Højager 4 - 2980 Kokkedal - Danmark - CVR-nr.: DK29223041
Tlf.: 23700165 - Mail: kontakt@gartnercarlsen.dk - Web: www.gartnercarlsen.dk

Bank: Danske Bank - Kontonr.:3409 / 0011409970 -

Grøn vedligehold og snerydning.
Tilbuddet omfatter den generelle vedligehold af området

TILBUD

Nr. ........................
Dato ......................
Kundenr .................
Side ......................

: 1942
: 24.10.2022
: 20147175
: 1 af 2

Fortsættes på næste side

Nr. Tekst Antal Enhed Stk. pris Pris

3 Beskæring: Af kugleahorn. 1 stk. 24.000,00 24.000,00
Beskæres 1 gang årlig. i januar.

3 Beskæring skoven: Døde træer 1 8.000,00 8.000,00
fældes, vildskud i underskov
fjernes, grene der hænger ud over
græs og stier.

3 Sommer beskæring: 1 20.000,00 20.000,00
2 x klipning af vildskud på træer
1 x klipning af kant på buske ved
skoven, samt roser langs med off.
sti.
1x træer på spansk plads
1 x buuske på legeplads ved 300
nr.
1 x klipning af kant på busk
grupper, ved ny legeplads.
1 X buske ved legeplads
rypevænget
1 x buske ved sti mellem rype og
drosselvænget
1 x eftersyn af træer.
(knækkede/døde grene og grene
der generer gående og udsyn.

11 Hækkeklipning 2 gange årlig: 1 17.000,00 17.000,00
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Drosselvænget 201
2980 Kokkedal
Danmark

Gartner Carlsen ApS - Højager 4 - 2980 Kokkedal - Danmark - CVR-nr.: DK29223041
Tlf.: 23700165 - Mail: kontakt@gartnercarlsen.dk - Web: www.gartnercarlsen.dk

Bank: Danske Bank - Kontonr.:3409 / 0011409970 -

Grøn vedligehold og snerydning.
Tilbuddet omfatter den generelle vedligehold af området

TILBUD

Nr. ........................
Dato ......................
Kundenr .................
Side ......................

: 1942
: 24.10.2022
: 20147175
: 2 af 2

Subtotal :

25,00% moms :

Total DKK :

181.500,00

45.375,00

226.875,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 181.500,00)

Ekstra opgaver kan udføres ved tilbud, eller til timepris på 425 kr.
ex. moms.

Nr. Tekst Antal Enhed Stk. pris Pris

Snebær langs drossel og
rypevænget, spansk plads, og
fjeldrips på græsareal.

12 Græsslåning ca 18 gange. inkl. 1 60.000,00 60.000,00
kanttrimning og brændenælder.
inkl. opsamling af affald.

21 Lugning af spansk plads, og tre 2 stk. 8.000,00 16.000,00
legepladser. 2 gange årlig.

7 Udskiftning af sand, i tre stk 1 stk. 15.000,00 15.000,00
sandkasser.

3 Beskæring af spidsløn ved 1 9.500,00 9.500,00
drosselvænget. 1 gang hver 3. år.
(faktureres særskilt)

7 Tømning af skraldespande. 2-3 1 4.500,00 4.500,00
gange pr måned

15 Snerydning af to stier. 1 7.500,00 7.500,00
Pris pr. sæson


