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BRØNSHØJ PARCELFORENING
DAGSORDEN
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Regnskab for 2005
Bestyrelsen indstiller, at det reviderede regnskab godkendes af generalforsamlingen.
På grund af sygdom må regnskab desværre eftersendes inden generalforsamlingen.
Der er stillet forslag om aflæggelse af et mere detaljeret regnskab for vejkassen jfr. bilag.

4.

Vedtægtsændringer
Bestyrelsen indstiller, at et nyt sæt vedtægter vedtages. Forslag til nye vedtægter er tidligere udsendt. Eksisterende vedtægter og forslag til nye kan findes på www.bpf.dk.
Der er fremlagt forslag om nyt §11, stk. 1 jfr. bilag.

5.

Budget og kontingent for 2006
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet til foreningen reduceres til kr. 150,00 og at bidrag til
vejkasse forøges til kr. 1.800 pr. parcel.
Budget omdeles sammen med regnskabet inden generalforsamlingen.

6.

Fastsættelse af formandens/Bestyrelsens honorar
Bestyrelsen indstiller, at honoraret forbliver uændret på kr. 3.000,00 pr. år.

7.

Valg af formand
På valg er fungerende formand Anders V. Lundstedt (modtager genvalg)

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Trine Thorup (genopstiller ikke)
Anne Marie Møller (indstillet på genvalg)
Bestyrelsen opfordrer medlemmer fra andre veje end Engelholmvej til at stille op.

9.

Valg af bestyrelsessuppleanter
Rikke Topp sidder til 2007. 1 suppleant for 2 år søges i stedet for Lene Løgstrup, der nu
har Kirsten Aukens bestyrelsespost.

10.

Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg for 2 år er Mikael Grimming
På valg som revisorsuppleant er Karin Jensen. 1 suppleant søges.
Bestyrelsen indstiller genvalg af begge.

11.

Vedligeholdelse af veje
Ventet omfang af vejvedligehold 2006 fremlægges og diskuteres på baggrund af det fremlagte budget og vedlagte bilag.

12.

Eventuelt
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