BRØNSHØJ PARCELFORENING
Referat af bestyrelsesmøde nr. 5 - 2010
Bestyrelsesmøde tirsdag den 9 nov. 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

Referatet var fra møde nr. 4 19 maj afholdt hos Mette. Indholdet godkendt.

3.

Meddelelser og henvendelser

Alle

Under relevante punkter
Mette/alle

4.

Økonomi og regnskab
Status lån: Hvis medlemmerne er tinglyste, skulle der ikke være noget til hinder for lånefinansiering af projektet.
Status indbetalinger: Der vil blive sendt sidste rykker til tre medlemmer der ikke har betalt
til vejfonden, hvis denne rykker, der pålægges ekstra gebyr på 100 kr. ikke betales inden
10 hverdage, vil sagerne gå videre til inkasso.
Engelholmvej nr. 28 har indbetalt 250 kr. sv. t. grundejerforeningens bidrag, men ikke bidrag til vejfonden. I midlertidig kan man ifølge foreningens vedtægter ikke være medlem
af gf, uden at være tinglyst medlem af både vejfond og gf, der skrives brev til nr. 28 vedrørende dette, med den konsekvens at hvis han ikke betaler vil hans medlemskab blive
bragt til ophør. Formanden skriver udkast til brev.

5.

Status vejene
a)

Hvor står vi vedr. renovering . Formanden har kontaktet gf på Valøvej, der netop er
ved at renovere fortove. De har tilbudt at mødes med os, hvilket vi vil tage imod
ved Jacob og Mette. Brønshøj Kirkevej GF har fået pålæg fra kommunen m.h.p. totalrenovering af vejen.

b)

Status vedr. Engelholmvej 20-28
Der er så vidt vides ikke tinglyst endnu. Rie vil blive kontaktet igen.
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6.

Pilegården: Lokalrådet har finansieret et prospekt v. Dorte Mandrups tegnestue. Det betyder bl. a. Den eneste adgang vil blive fra Engelholmvej.
Formanden har i sommer og nu igen været i kontakt med Kommunen vedr.
dette. Projektet har ikke fået støtte ved seneste budgetrunde og der vil derfor ikke ske
noget det næste år. Ifølge vores juridiske rådgiver skal foreningen være med fra starten,
hvis vi skal gøre os forhåbning om at påvirke processen. Umiddelbart er vores primære
anke at indkørelsen flyttes fra Brønshøjvej til Engelholmvej.

7.

Privatvejslov: Der er kommet et udkast til ny lov. Hvis loven gennemføres vil kommunen være pligtig til at overtage veje, hvor der er mere end 50% gennemkørende trafik.

8.

Næste generalforsamling
Februar 2011, uge 6 eller 8 tirsdag eller onsdag.

9.

Status-udsendelse til medlemmerne:
Ved sidste generalforsamling aftaltes det at vi skulle indkalde til ekstraordinær generalforsamling når der foreligger konkrete forslag til vejrenovering. Bestyrelsen har ikke set sig i
stand til at udarbejde endelige forslag, hvorfor vi ikke har indkaldt til generalforsamling.
Status inkl. resultat af mødet m. gf Valøvej. Varsel om at hele bestyrelsen forventer at
trække sig ved næste generalforsamlingen. Anbefaling af at man overvejer at lave et vejudvalg, der laver hovedparten af vej arbejdet, mens bestyrelsen kan tage sig af det øvrige
arbejde.

10.

Eventuelt
Snerydning som fællesordning – sættes på dagsorden til næste møde
Postkasser skal være i skel 1.1.2012. Festudvalg skal nedsættes v. næste generalforsamling.

11.

Næste møde
Tirsdag d. 11 januar.

Mette Bennedsen
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