Bestyrelsesmøde d. 25. januar 2011
Kl. 17:00
Vært:
Referent:

Pilegaarden, Brønshøj
Henrik Herløv Jørgensen

Mødet har 3 ”halvlege”:
1. trafiksaneringsprojekt
- med deltagelse af Kim Reggelsen fra vores rådgiver Hartvig Consult
2. spisning og konklusion på mødet med HC.
3. ordinært bestyrelsesmøde

DAGSORDEN for ordinært bestyrelsesmøde
1.

alle

Opfølgning på hhj’s noter fra bestyrelsesmøde d. 5. jan. 2011.
Se mail som jeg sendte til jer d. 6. jan.

2.

Henrik L.

Økonomi
a. Status på samarbejdet med Nordea, herunder netbank.
b. Gennemgang af regnskabet 2010. Sendes ud inden mødet - HL
c. Status på restanter 2007, 2008, 2009, 2010, og Brh. Haveby
mellemregning for arbejdet på trekanten.
d. Afregning til bestyrelsen. Se hhj oplæg sendt på mail til Jer.

3. alle

Generalforsamling
a. Plan / Dagsorden. Jesper send gerne oplæg inden mødet.
b. Fastlæggelse af dato, herunder evt. hensyn til ex. ord, genf.
c. Hvem gør hvad

4. Frank H

Snerydnings aftalen med Hoffman. Status og kontrakt.

5. alle

Vejprojekt
a. Åbne sager.
b. evt.

6. Lars

Fastelavnsfest søndag d. 6. marts
a. Indbydelse
b. Praktisk afvikling
c. budget

7. alle

Evt.

/
Henrik Herløv Jørgensen
18. januar 2011

REFERAT
Ad.1 – Opfølgning på nogle opgaver
Der blev især lagt vægt på, at hjemmesiden skal opdateres. Døde links, manglende materiale, samt
irrelevant tekst. Lars Plenge har opgaven.
Ad.2- Økonomi
a) Der har været nogen træghed i forhold til at få netbank op at køre. Henrik Larsen inkluderer
resten af bestyrelsen i korrespondancen med Nordea, og intensiverer dialogen med Nordea.
Henrik Larsen sender en status til bestyrelsen senest d. 1. februar.
b) Regnskabet 2010 er færdigt primo februar. Senest d. 10. feb. sender Henrik Larsen det til
bestyrelsen.
c) Advokaten kontaktes så vi kan få. en status på de restanter, som er sendt til inkasso.
Evt. restanter for 2010 sendes til inkasso NU.
Aktion: Henrik Larsen
d) Bestyrelsens udlæg afregnes så snart netbank fungerer.
Ad.3 - Generalforsamling
a) Dagsorden blev aftalt. Jesper sender en opdateret version.
b) Der er nu følgende datoer i spil. 26/4, 27/4, 28/4. Frank Heiberg reserverer Salen i Pilegaarden
c) Jesper har udsendt opgaveliste i separat mail.
Ad.4 – Snerydning
Bestyrelsen har haft mange entusiastiske diskussioner om snerydning og saltning men er ikke helt
enige i metode og er ikke sikre på effekten af f.eks. saltning / grusning. Henvendelserne fra beboere
peger også i vidt forskellige retninger, og forventningerne til snerydningsaftalen er slet ikke entydige.
Henrik HJ har talt med nabogrundejerforeningerne Kirkestien og Havebyen og de er positive mht., at
vi forsøger at indgå et samarbejde fra vinteren 2011-2012
Frank H tager en dialog med Hofmann om mulighederne for højere standard i snerydningen herunder
økonomi.
Henrik HJ sætter et møde op med Theis/KBF, for at høre om anbefalingerne angående snerydning på
biveje, samt om muligt samarbejde. Tilbud indhentes.
Henrik HJ tager initiativ til et møde med naboforeningerne engang i foråret, så vi kan diskutere evt.
fordele ved en samlet løsning gældende fra sæsonen 2011-2012.
Ad.5 – vejprojekt
a) Der er en håndfuld åbne sager som ikke kan afsluttes før arbejdet atter går i gang. Det er mest
sager om opretning i beboeres indkørsler.
b) Konklusion på mødet med Kim Reggelsen angående trafiksaneringsprojektet.
a. Projektbeskrivelsen uploades og omdeles
b. Vi holder et informationsmøde i marts
c. Hartvig Consult får en forhåndsgodkendelse fra kommunen, så vi kan sætte projektet
til afstemning på generalforsamlingen.
Vi behandler temaet i detaljer på næste bestyrelsesmøde.
d. Byggemøder er fortsat aflyst indtil arbejdet atter går i gang.
Ad.6 – Fastelavnsfest
a) Lars Plenge udarbejder indbydelse og budget
Ad.7 – Evt.
Intet

Referent
Henrik Herløv Jørgensen

