Referat fra generalforsamlingen tirsdag
den 28. februar 2012 i Brønshøj Parcelforening
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jan Juul Jørgensen, som blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Bestyrelsen har bestået af:

Peter Tøttrup (Kasserer),

Lone Ammentorp (Administrative opgaver: referent, mødeindkalder mm.)

Stefan Barfred (Webansvarlig og Næstformand)

Martin Nybo (Formand)

Anders Lundsted og Kasper Foged Rasmussen (Suppleanter)
Der blev i alt afholdt 4 bestyrelsesmøder hos Lone, som alle er foregået i god ro og orden.
Henvendelser fra grundejere
- Ønske fra grundejer om inddragelse af fælleshjørneareal til have (Sparresholmvej
/Næsbyholmvej) – ikke noget som bestyrelsen kan godkende, men skal afgøres på
generalforsamling - på ejers initiativ.
- Ønske fra grundejer om salg/udnyttelse af taglejlighed på Næsbyholmvej til beboelse –
foreningen har påtaleret i henhold til servitut. Bestyrelsen gjorde ikke brug af denne.
En fortovsreparation grundet lastbil ved Thurebyholmvej / Sparresholmvej.
Sagen afgjort mellem vognmand og grundejer – dvs. ingen udgifter til
grundejerforeningen.
Henvendelser fra offentlige myndigheder
Ingen
- Projekt: udbygning af Pilegården er ikke aktuel eller igangsat – bestyrelsen holder sig
løbende underrettet.
Vejforhold
Fortov, kantsten, dæk lag er besigtiget endnu engang og konklusionen er, at standen ikke
er blevet bedre siden sidst - tværtimod forværret.
Der er flere steder med flækkede fliser, nedkørte kantstene, flænset dæklag etc. Forhold
der bør rettes op indenfor de kommende år.
Hjemmeside
Bestyrelsen opfordrer til brug af foreningens hjemmeside, www.bpf.dk, for yderligere
information om bestyrelsens arbejde.
3. Regnskab for 2011 (tidl. udsendt)
Bestyrelsen indstiller, at det reviderede regnskab godkendes af generalforsamlingen.
Regnskabet blev godkendt og bestyrelsen undersøger igen, om de indestående midler
evt. kan placeres to steder mhp. en højere forrentning.
4. Valg af bestyrelsesformand
Martin Nybo, er ikke på valg, fortsætter (nuv. bestyrelsesformand)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Peter Tøttrup blev genvalgt (nuværende kasserer)
Stefan Barfred forsætter (nuv. webredaktør og næstformand)
Lone Ammentorp blev genvalgt (adm. opgaver: referent, mødeind.)
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6. Valg af bestyrelsessuppleanter
Anders Lundstedt blev valgt for endnu 1 år
Kasper F. Rasmussen genopstiller ikke
Ny suppleant: Mads Stage Engelholmvej 22
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Ole Nissen og Jan Juul Jørgensen er revisorer og Ulf Skov Nielsen er revisorsuppleant.
8. Budget 2012 (tidl. udsendt)
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, men at bidraget i lighed med tidligere til
vejvedligehold genoptages i 2012 og 2013 mhp. ”totalrenovering” i 2014.
Punktet blev midlertidig ”parkeret”, da pkt. indeholder 9 forskellige forslag, hvad
vejbidraget angår.
Konklusion:
Kontingent på kr. 250 fortsætter uændret i 2012
Bidrag til vejvedligehold fastsættes til 3.000 Kr. i 2012
Revideret budget medsendes referatet.
9.

Vedligeholdelse af veje (tidl. udsendt indkommende forslag)
v. Hans Kristian Jepsen, Thurebyholmvej 7
v. Pauline og Henrik Vlk Lütken, Brønshøjvej 27
Anders redegjorde kort for bestyrelsens forslag mht. genoptagelse af opsparing til
vejfonden i lighed med tidligere år. Bestyrelsen har inspiceret fortove/veje og standen er
blevet ringere end sidste gang.
Alle skal spørges ved en generalforsamling mht. omfang af nyrenoveringer.
Ved akutte forhold, afgøres igangsættelsen af hastereparationer af bestyrelsen.
Efter en kort redegørelse fra de to forslagsstillere og en livlig drøftelse f.eks. om man
kunne tage et stykke ad gangen (etapeløsning), som der er økonomi til eller mulighederne
for påbud/ ikke påbud, gik man over til afstemning:
Henriks forslag: ingen opsparing i 2012-03-07
Jepsens forslag: 2000 – 3000 - 4000 eller 5000 kr.
Bestyrelsens forslag: 6000kr.
Afstemningsresultat: 3000 kr. i 2012 til vejfonden

10.
Ved renovering af fortove kunne det være en god ide at undersøge mulighederne for
chikaner/bump
Bestyrelsen kontakter Pilegården mht. kloak.
Referent: Lone Ammentorp Knudsen, Næsbyholmvej 43
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