BRØNSHØJ PARCELFORENING
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i
Brønshøj Parcelforening.
Mødedato:

9. april 2008, kl. 19.00.

Mødested:

Socialdemokraternes lokaler, Brønshøj Torv.

Tilstedeværende:

Beboerne på følgende parceller:
Næsbyholmvej
32/34, 35, 36, 43
Sparresholmvej
20, 22, 27, 43, 45, 51,
Thurebyholmvej
7, 8, 10
Engelholmvej
6, 8, 14, 15, 16, 18, 22
Brønshøjvej
-

Fuldmagt fra:

Beboerne på følgende parceller:
Thurebyholmvej 6

Bestyrelsen: Anders Lundstedt, Claus Thorsen, Lene Løgstrup, Anja T.R. Jensen (fraværende),
Helge Skramsø (fraværende)
________________________________________________________________________________
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jan Juul Jørgensen, Næsbyholmvej 36.

2.

Valg af formand
Anders Lundstedt genopstiller ikke.

3.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Anja T. R. Jensen (genopstiller ikke)
Claus Thorsen (genopstiller ikke)
Lene Løgstrup og Helge Skramsøe er på valg i 2009. Begge ønsker dog at udtræde allerede nu af personlige årsager, hvorfor der skal findes 2 afløsere.

4.

Valg af bestyrelsessuppleanter
Ingen p.t. Der skal vælges 2 suppleanter for henholdsvis 1 og 2 år.

5.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Der skal vælges en revisor og en revisorsuppleant for 2 år.
Ole Nissen er revisor og Ulf Skov Nielsen er revisorsuppleant til 2009.

6.

Vedligeholdelse af veje
a) Bestyrelsen foreslår, at planen som blev vedtaget i 2007 fortsat følges.
b) Der er stillet forslag om kun at vedligeholde veje efter påbud fra vejmyndighederne.
Forslag er vedlagt i sin helhed.
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7.

Budget
Budgetforslag er vedlagt.
I sammenhæng med dagsordenens punkt 9a og 9b er der opstillet 2 forskellige budgetmodeller:
a) Bestyrelsen foreslår uændret vejbidrag og kontingent.
b) Der er stillet forslag om reduktion af vejbidrag til kr. 1.000,- pr. parcel.

Bestyrelsen foreslår bestyrelseshonoraret øges til kr. 5.000,- årligt i alt.
_______________________________________________________________________________

Ad pkt. 1
Jan Juhl Jørgensen blev valgt som dirigent. Anders Lundstedt skriver referat.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt og afholdt i henhold til lovene og
at forsamlingen var beslutningsdygtig.
Ad pkt. 2
Formanden opridsede situationen efter generalforsamlingerne i 2007 og 2008, hvor der ikke kunne
foretages nyvalg til bestyrelsen. Disse er uddybet i referatet fra den ordinære generalforsamling
og uddybes derfor ikke nærmere i dette referat.
Formanden understregede at der vil være hjælp fra den hidtil siddende bestyrelse til den nye i
forbindelse med overdragelse af praktiske og administrative opgaver ligesom den hidtil siddende
bestyrelse vil deltage aktivt i forbindelse med færdiggørelse af de igangværende vejarbejder.
Forsamlingen gik herefter til nyvalg af formand. Der var ingen kandidater til denne post hvorefter
behandlingen af dette punkt blev suspenderet. Forsamlingen enedes om, at den kommende bestyrelse så konstituerer sig selv med en fungerende formand, der kan afløses af en valgt formand på
næste generalforsamling.
Ad pkt. 3
Der kunne heldigvis findes 5 kandidater til bestyrelsen blandt de fremmødte, hvorfor bestyrelsen
det næste år er sammensat som følger:
Lisbeth Marner
Thurebyholmvej 10
Helgi Toftegaard
Sparresholmvej 45
Mette Bennedsen
Engelholmvej 14
Lone Ammentorp
Næsbyholmvej 43
Ulf Skov Nielsen
Engelholmvej 8
Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde og fordeler 1-årige og 2-årige
valgperioder mellem sig. Nuværende formand indkalder til dette møde og deltager også heri.
Ad pkt. 4
Som suppleant til bestyrelsen blev følgende valgt:
Peter Tøttrup
Sparresholmvej 20.
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Ad pkt. 5
Valg til revisor og revisorsuppleant forløb således:
Ole Nissen
Næsbyholmvej 32-34
Lene Løgstrup
Engelholmvej 15

Revisor
Revisorsuppleant

Ad pkt. 6
De fremlagte forslag fra bestyrelsen og fra Thurebyholmvej 7 (punkt a og b) blev fremlagt og diskuteret samlet. Diskussionen endte i en afstemning, hvor 15 stemte for forslag a, 4 for forslag b
og 2 valgte ikke at stemme. Den fremlagte plan fra 2007 følges altså indtil videre.
Dette vil i praksis sige indtil næste generalforsamling, og at der ikke igangsættes andre arbejder i
2008 end nødtørftige og nødvendige reparationer som følge af frost, lastvognskørsel og lignende.
De igangsatte arbejder fra 2007 færdiggøres som planlagt i uge 20 i år efter en forudgående supplerende opretning og lapning af huller i kørebanerne efter vinteren.
Thurebyholmvej 7 ytrede herefter ønske om en garanti for, at man får lavet sit vejstykke eller får
sine penge tilbage i tilfælde af, at foreningen skulle opløses på et tidspunkt i fremtiden, således at
man ikke betaler for andres vejvedligehold. Der blev hertil svaret fra flere sider, at det er vilkårene
i en demokratisk forening, at vi bidrager til fællesskabet, og at flertallet på generalforsamlingen
som foreningens højeste myndighed bestemmer strategien for vedligehold og det dertil hørende
budget.
Der var i øvrigt almindelig og bred tillid til, at bestyrelsen udmærket kan vurdere, hvor arbejder er
mest presserende.
Forslag under punkt 6.c. blev herefter diskuteret. Der var divergerende meninger om, hvorvidt en
afspærring af den omtalte vej vil løse problemet eller blot flytte det et andet sted hen.
Forsamlingen enedes derfor om at henstille til bestyrelsen at arbejde videre med en samlet trafikplan for hele foreningen, så hastigheder og omfanget af gennemkørende trafik med biler og lastvogne reduceres.
Ad pkt. 7
Som følge af beslutningen under punkt 6 a og b blev det vedtaget at fastholde nuværende kontingent og vejbidrag.
Det blev endvidere vedtaget at hæve bestyrelseshonoraret til kr. 5.000,- årligt.
For arbejder ved trekanten som foreslået i tillæg til punkt 7 a og b blev det vedtaget, at bestyrelsen kan disponere op til kr. 4.500,- fra posten ”diverse vedligehold” på kr. 20.000,- i det fremlagte
budget. Det stillede ændringsforslag til budgettet kan dermed rummes i det af bestyrelsen fremlagte (og vedtagne) budgetforslag.

Jan Juul Jørgensen
Dirigent

Anders V. Lundstedt
Referent / afg. formand

Lisbeth Marner
Bestyrelsesmedlem

