BRØNSHØJ PARCELFORENING
Referat bestyrelsesmøde nr. 4 - 2009
Onsdag den 12 maj 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

Alle

Medlemmer: Henvendelse fra Sparresholmvej 28, som har fået ødelagt fortovet af
en lastbil. Der blev sørget for fotodokumentation samt underskrift fra lastbilchaufføren, hvorfor vognmanden har accepteret at betale reparationen. Matrikelejeren vil
sørge for tilbud fra NCC.
a)

4.

Myndigheder m.v. Intet

Økonomi og regnskab
a)

Vi har oprettet Danske Bank buisness online konto, men indtil alle papirerne er
Ordnet, har vi ikke adgang til kontoen. Derfor har kasseren lagt ca 2000 kr. ud af
Egne midler. De skal refunderes snarrest.

b)

Kasseren har fundet et dokument fra 2006 af Anne- Marie Møller som har sendt en
Regning for medlemskab af grundejerforeningen. Denne er tilsyneladende ikke betalt. Kasseren kontakter Anne-Marie for at høre nærmere.

5.

Status veje:
a)

Tlf. samtale m. Jakob Topp, der ikke kunne være til stede. Han vil gerne kigge
nærmere på Engelholmvej versus Pilegården. Han fortæller samtidig at han i dag
har modtaget et brev fra Engelholmvej 20, der ikke ønsker at betale vejbidrag. Da vi
ikke har set brevet, vil det blive udskudt til næste møde. Til samme møde vil for-
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manden undersøge de juridiske konsekvenser af ikke at være medlem.
Vi skal endvidere overveje om tinglysning fremover skal være et krav
for medlemskab af vejfonden
b)

Jakob kontakter formanden mhp. Evt. at arbejde videre med sagen.

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.

d)

I forbindelsen med næste møde skal vi lave en prioritering af foreningens veje mhp
hvilke veje der skal prioriteres højest i en renovering. Derefter skal der indhentes
tilbud fra mindst to firmaer, således at et beslutningsgrundlag er klart til generalforsamling 2010. Hvis man opgiver at få Pilegården til at betale for hele vejen skal de
kontaktes mhp at samordne i standsættelse og regning i lighed med hvad der skete
omkring vandtårnet.

6.

Eventuelt Diskussion af evt. velkomstskrivelse til nye i foreningen. Vil blive udskudt til
næste møde.

7.

Næste møde(r)
Tirsdag d. 25/08 2009. Kl. 19.00 hos Lisbeth. Mødet starter med inspektion af foreningens
veje.
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