BRØNSHØJ PARCELFORENING
Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 1 - 2010
Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 12. 01 2010 klokken 2030.
Mødet afholdes hos Lisbeth, Thurebyholmvej 10.
Forslag til dagsorden

1.

Valg af referent
Mette vælges.

2.

Alle

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Godkendt

3.

Meddelelser og henvendelser
a)

Alle

Medlemmer: Der har i efteråret været forespørgsel til rensning af brøndene. Det er
usikkert om de har været forbi. Lone vil undersøge dette.

b)

Myndigheder m.v. Jurist Gitte Berthelsen fra KK har endnu ikke svaret på vores
henvendelse om betaling af kontingent fra medio oktober. Der rykkes.
Mette/alle

4.

Økonomi og regnskab
a)

Bestyrelses ansvarsforsikring: Bestyrelsen har ikke en ansvarsforsikring. Kasseren
har fået tilbud fra selskab og gennem Fællesforeningen kan vi få en årlig forsikring
på 750 kr. årligt. Vi undersøger, om ikke dette er det bedste bud

b)

Skal vejbidrag ændres? Lang, seriøs, solid drøftelse, hvor man blev enige om, at
fastholde den årlige indbetaling på 6000 kr. indtil videre. Dette set i lyset af den nuværende økonomiske situation, der har givet langt billigere tilbud end der tidligere
er opnået. Jakob vil undersøge prisen på et evt. lån for at kunne lave det hele på
en gang.

c)

Strøm til brug ved trekantsbeskæring: Lone vil købe rødvin til leverandøren

d)

Evt. til evt. udmeldte af foreningen: Fra 2007 steg vejbidrag til 6000. Disse penge
vil bestyrelsen foreslå tilbagebetalt fraregnet fællesudgifter fra 1.1. 2007 til udmelding.

e)

Kasseren har opdaget at de to hjørnegrunde på Brønshøjvej dvs. nr. 27 og 31 ikke
er blevet opkrævet vejbidrag for 2008 og 2009 og derfor er 12.000 kr. i resistance
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inden 2110 kontingentet skal betales. Kasseren vil kontakte dem og få
betalingsaftale i stand.

5.

Status vejene
a)

Status vedr. renovering: Helgi har talt med PPB (1460 kr.)som er sammenligneligt
med NCC (1422 kr.). Prisen er uændret fra sidste tilbud. Zacho Lind har sendt specificering af deres tilbud som fortsat er meget dyrt. (2095 pr. m.) Braghe har kommet
med nyt, specificeret tilbud. I dette tilbud er der to forslag, et hvor fortovsfliser
genbruges ( 933 kr.) og et hvor de udskiftes (1063 kr. pr. m) Prisforskellen er ca
2000 kr. pr. parcel.
Helgi og Mette vil forsøge at få et møde med Brag med henblik på at få et endeligt
tilbud på skrift. Vi kan bruge max. 900.000 kr sv. til ca. 900 m.

b)

6.

Status vedr. Engelholmvej 20-28

Mette

Planlægning af generalforsamling . Planlagt til 23. Februar i Social demokratiets lokaler kl. 19. Indkaldelsen skrives af Mette og gives til Lone inden 1. Februar. Kasseren
laver regnskab og giver dette til Lone. Jan Juul Jørgensen har accepteret at være dirigent.
Kaffe forventer vi at kunne laves på stedet. Jakob vil indkøbe vand, øl og kaffe.

7.

Eventuelt

Alle

8.

Næste møde Onsdag d. 3. Februar 2010.

Alle

Med venlig hilsen

Mette Bennedsen
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