BRØNSHØJ PARCELFORENING
Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 - 2010
Bestyrelsesmøde onsdag den 17. 03 2010 klokken 2030.
Mødet afholdtes hos Lisbeth, Thurebyholmvej 10.
Forslag til dagsorden

1.

Valg af referent

2.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Alle

Godkendt.

3.

4.

Meddelelser og henvendelser

Alle

a)

Medlemmer

Mette/alle

b)

Myndigheder m.v. Se under vejene

Mette/alle

Økonomi og regnskab

Lisbeth

Status lån: Skal afvente, at vi får nye tilbud fra entreprenører. Derefter skal der skaffes
nye konkrete lånetilbud m.h.p. generalforsamlingsbeslutning.
Der er to medlemmer med restance. Den ene har ikke betalt sidste bidrag på 3000 kr.
trods rykker og vil blive kontaktet. Den anden har ikke betalt i 1½ år og er derfor i restance med 9000 kr. Dette medlem vil blive bedt om at kontakte kassereren med henblik
på snarligst at etablere en afbetalingsordning, ellers vil vi være nødt til at skride til inkasso.

5.

Status vejene
a)

Opfølgning på generalforsamling
Tomme fiberrør: Peter Tøttrup vil undersøge muligheden for at lægge tomme rør
ned i forbindelse med fortovsrenovation. Kontakter TDC for at høre om muligheder.
Vej og Park er kontaktet mhp. Kommunens egne specifikationer. De har returneret
med et link til, hvor kommunen har lagt dokumenter ud.
Københavns Energi er blevet spurgt om de har planer om renovering af rør og ledninger. Et foreløbigt svar giver ingen oplysninger, endeligt svar afventes.
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Helgi og Mette holder møde i morgen med Anders og Claus mhp. at
komme videre med vejrenovation.
b)

Status vedr. Engelholmvej 20-28
Vi har endnu ikke modtaget tilkendegivelse om, at de fire parceller ønsker medlemskab, men ifølge Jakob vil dette ske.

6.

Ikke tinglyste medlemmer
Ifølge opgørelse fra 2007 har foreningen en række medlemmer der ikke er tinglyst. Jakob
vil tjecke tinglysningskontoret for disse matrikler. Formanden formulerer et brev, som efter godkendelse af den øvrige bestyrelse sendes til disse matrikler. De skal inden 1. Maj
tilkendegive om de vil tinglyses eller udtræde af foreningen. Alternativt skal de fremvise
bevis for at de er tinglyste medlemmer.

7.

Eventuelt
Til næste generalforsamling kan vi lægge op til underudvalg fx vejchikaner, parkeringsforhold etc., samt Sct. Hans fest. Hvis der er interesse hos medlemmerne i at indgå, vil de
blive oprettet.

8.

Næste møde
Onsdag 19. Maj 2010 kl. 20.30 hos Lisbeth

Mette Bennedsen
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