BRØNSHØJ PARCELFORENING
Referat bestyrelsesmøde nr. 6 - 2009
Tirsdag den 28 oktober 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: Intet
a)

4.

Myndigheder m.v. Intet

Økonomi og regnskab
a)

Girokort er uddelt.

b)

Kasseren vil udregne de løbende udgifter i vejfonden undtaget til renovering, dvs.
vejbelægning. Disse vil blive udregnet pr. parcel mhp. evt. refussion til medlemmer
der ønsker at udtræde.

c)

Forsikring: Vi skal have afklaret i hvor høj grad vi er dækket af bestyrelsesansvarsforsikring. Dette specielt med henblik de store entrepriser, vi skal i gang med

d)

Kasseren har skrevet til jurist Gitte Bertelsen vedr. manglende indbetaling af gebyr
til foreningen for den grund, der er medlem.

5.

Status veje:
a)

Trekanten: Lone har taget til kontakt gartner John, som vil arrangere container og
beskære træer, og derefter beskære kanterne indtil et beløb på 6000 kr.

b)

Engelholmvej nr.20-26: Formanden har skrevet et udkast til brev til de berørte
matrikler, som diskuteres. En endelig version sendes til bestyrelsen inden det bliver
sendt til medlemmerne.
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c)

Renovering: Helgi har indhentet tilbud fra NCC, PP Brolægning, Brag
Entreprise og Zacho-Lind. Har fået tilbud fra alle, disse kan ikke helt
sammenlignes. NCC og PPB tager ca. 1400 kr. pr løbende meter, Brag
entreprise tager 1062 kr. pr. løbende meter. Zacho-Lind er væsentligt dyre.
Foreningen har ca. 2 km fortov (tidl. opgjort til 1800 eller 2000 m. i to forskellige
opgørelser). Helgi vil forsøge at få firmaerne til at lave sammenlignlige tilbud, Mette
vil forsøge at undersøge firmaernes validitet, specielt Brag, der er et relativt nystartet firma.

6.

Generalforsamling 2010: Onsdag d. 24.02 alternativt tirsdag d. 23.02

7.

Eventuelt

8.

Næste møde(r)
Tirsdag d. 12/januar 2010. Kl. 20.30 hos Lisbeth.
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