BRØNSHØJ PARCELFORENING
Referat bestyrelsesmøde nr. 6 - 2008
Onsdag den 05 november 2008 klokken 2030 hos Lisbeth.
Deltagere: Mette(ref.), Lone, Lisbeth
Fravær: Ulf og Helgi

1.

Valg af referent
Mette blev valgt.

2.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
Begge godkendt.

3.

Meddelelser og henvendelser
a)

Alle

Medlemmer: Henvendelse fra HK Jepsen Thurebyholmvej 7, omhandlende manglende komplet reetablering af asfalt ud for Thurebyholmvej 8. Bestyrelsen er enig i
henvendelsen og vil tage kontakt til Københavns Energi

b)

4.

Myndigheder m.v. Ingen henvendelse

Økonomi og regnskab
a) Status: Alle bankforretninger er overført til Danske Bank. Vi har nu en foreningskonti,
hvorfra regninger bliver betalt og hvortil giroindbetalinger går. Derud over har vi en aftalekonto, som er en højrentekonto og hvorfra penge med max 14 dage kan overflyttes til
foreningskontoen. Vi er klar over, at denne kontoform er i modstrid mod hvad foreningens vedtægter kræver: nemlig at både formand og kasserer godkender alle udbetalinger. Imidlertid vil denne kontoform være dyr, der skal således betales både et oprettelsesgebyr og et månedligt gebyr. Bestyrelsen har besluttet at lade det være op til generalforsamlingenforsamlingen om vi skal have vedtægtsændringer eller vælge den dyre konto.
b) Girokort er bestilt og vil snarligt komme, derefter vil de blive uddelt. Betalingsfrist
mandag d. 1. 12.08
C) Der er ca. 4 hustande, der ikke har betalt første vejkontigent, de vil få girokort på det
fulde beløb, og girokort der ikke bliver betales vil blive tillagt rykkergebyr på 100 kr.
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d) De 3 parceller på Sparresholm vej, der ikke er medlem af vejlauget, men
har betalt til asfalt, skal have 1012 kr tilbage i alt til deling. Kasseren vil sørge for dette.
e) Lisbeth skal snarrest kontaktes pr. tlf med oplysning om kontonr. så bestyrelseskontigent kan overføres.

5.

Status veje:
a)

Uge 44-45 skulle der ordnes brønde v. slamsluger. Vi har endnu ikke set firmaet,
men må rykke, hvis de ikke kommer inden for de næste uger.

b)

Formanden har sendt til brev til Københavns ejendomme, juridisk sekretariet omhandlende udgifter til vejvedligehold for Engelholmvej 20-26. Vi har endnu ikke fået
svar. Hvis ikke kommunen accepterer at dække hele udgiften, skal vi tage stilling til
advokat/retssag. Dette kunne et punkt på generalforsamlingen.

c)

Planlægning af næste trin af vejvedligeholdelse skal foregå ved næste møde, hvor
vi forhåbentlig er flere til stede. Planen skalkunne fremlægges til generalforsamling.

6.

Projekter og arrangementer
a)

Generalforsamling planlægges til tirsdag d. 17 februar 2009 (uge 8)
Lone tager kontakt med Pilegården mhp lokalereservation. Lone har efterfølgende
reserveret Pilegården til ovennævnte dato, som var en af kun to mulige dage Pilegården var ledig.

b)

Trekanten: Vi har fået et tilbud på 4000 kr. for at rydde den. Vi vil indhente yderligere et tilbud mhp at trekanten beskæres til foråret.

7.

Næste møde(r)
Onsdag d. 14/01 2009. Kl. 20.30 hos Lisbeth.
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