BRØNSHØJ PARCELFORENING
Referat bestyrelsesmøde nr. 5 - 2009
Tirsdag den 01 september 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: 2 stks. Angående vej – se nedenfor
a)

4.

Økonomi og regnskab
a)

5.

Myndigheder m.v. Intet

Kasseren har nu fået adgang til den nye konto.

Status veje:
a)

Trekanten: Vi har fået et tilbud på 9.800 for at rydde trekanten samt beskære
træerne. Alternativt på regning for 225 kr. i timen. Bestyrelsen beslutter at bede om
vurdering af hvor langt man når får ca. 5000 kr. I prioriteret rækkefølge skal træerne beskæres og kanterne ud mod vejen skæres ned. Hvis nogen kender nogen,
der kan gøre det billigere vil de kontakte formanden inden 14. september.

b)

Engelholmvej nr. 26: Har skrifteligt meddelt formanden, at han vil meldes ud af
såvej vejfonden som grundejerforeningen. Da han ikke er tinglyst medlem, tages
dette til efterretning. Kasseren vil lave et overslag over hvilket beløb han eventuelt
vil kunne få tilbage. En endelig beslutning vil blive en generalforsamlingsbeslutning.
Formanden vil høre i Fællesforeningen om juraen bag dette.

c)

Engelholmvej 20-26: Brev fra Nr. 20 samt et brev fra alle fire parceller v. AnneMarie Møller nr. 24. Svar + 1 måned til Jakob
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d)

Renovering: Inden mødet gik bestyrelsen på inspekstionstur rundt i
foreningen for at vurdere vejenes tilstand. Med få undtagelser passer
tilstanden med, hvad den forrige bestyrelse fandt. Enkelte steder (Sparesholmvej og Engelholmvej 14-16) er fortovskanterne siden blevet knust af store
lastbiler.
Tilbud skal indhentes fra 3 firmaer. Helgi vil kontakte disse for at få et overslag over
hvad det koster med opretning pr. løbende meter og der med hvor meget vi skal
planlægge med. Målet er et endeligt tilbud som kan bruges til beslutningsforslag
ved generalforsamlingen 2010. Vi skal gemme penge til overfladebelægning af Engelholmvej samt et beløb på ca. 100.000 til øvrige udgifter.

6.

Eventuelt

7.

Næste møde(r)
Onsdag d. 28/10 2009. Kl. 20.30 hos Lisbeth.
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