BRØNSHØJ PARCELFORENING
Referat bestyrelsesmøde nr. 3 - 2009
Onsdag den 25 marts 2009 klokken 20.30 hos Lisbeth.
Deltagere: Mette(ref.), Lisbeth, Helgi, Lone
Fravær: Jakob

1.

Valg af referent
Mette blev valgt.

2.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
Begge godkendt.

3.

Meddelelser og henvendelser
a)

Alle

Medlemmer: Ny henvendelse fra Thurebyholmvej nr. 7 vedr. vejforhold.
Peter Tøttrup har efter generalforsamlingen accepteret sin fortsatte status som suppleant til bestyrelsen.

b)

4.

Myndigheder m.v. Intet

Økonomi og regnskab
Kasseren har undersøgt opdaterede gebyrpriser. I den Danske Bank koster en ny konto
1125 kr. i oprettetigelse samt ca. 2000 kr. årligt. Helgi vil undersøge denne specifikke
kontoform hos de andre lokalbanker, således at vi til næste møde endeligt tage stillling
til ny konto.
Første ½ års kontigent til vejfonden skal betales pr. 29.05.09. Girokort vil blive uddelt
inden v. Lone sammen med referat fra generalforsamlingen.
Engelholmvej 20 – 26: Bestyrelsen enes om, at restancen for 2008 skal falde i 2009, dvs
Som udgangspunkt 2 x 6000 kr. Gruppens repræsentant i bestyrelsen er ikke tilstede i
aften, men har tidligere han ikke været afvisende overfor indgår på den fælles konto,
men med separat regnskab. Denne konto er sikre pga af kravet om to underskrivere.
De kan evt. lave separat aftale med kasseren (kasserer@bpf.dk). Formanden orienterer
de 4 parceller.

5.

Status veje:
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a)

Engelholmvej 14-16: Asfalten ud mod vejen er blevet knust fordi man
ved aflæsning af teglsten til renovering af

b)

Engelholmvej 20-28 versus Pilegaarden: Jakob har givet udtryk for at
han gerne vil være primus motor i forbindelse med sagen. I første omgang skal vi
kontakte fællesforeningen. Jakob må kontakte formanden, hvis han har brug for flere oplysninger.

c)

Planlægning af næste trin af vedligeholdelse af Trekanten: Formanden indhenter
yderligere et tilbud, hvorefter Lone vil arrangere container sammen med en parcelejer i området.
.

6.

Næste møde(r)
Tirsdag d. 12/05 2009. Kl. 20.30 hos Lisbeth.
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