Bestyrelsesmøde i GF31
d. 24. februar 2016, kl. 19:30
Tilstede:

Frank Heiberg (delvist), Jesper Munksgaard, Jens Ole Grejs Petersen,
Jonas Akroug Larsen, Hans Offersen, Nicolaj Nielsen, Henrik Jørgensen

REFERAT
1. Kommentarer til referatet fra bestyrelsesmødet d. 27. januar, 2016
a. Der var et par kommentarer, som indarbejdes i det næsten færdige referat.
2. Økonomi
a. Resultat 2015
Regnskabet for 2015 menes at være afsluttet. Jonas undersøger hvad status er.
b. Status på aktivering af samarbejdet med ØENS Ejendomsadministration AS
Det er sat i gang. Bjørn Weber fra ØENS er vores kontaktperson.
c. Det blev besluttet, at vi ikke ønsker nogen form for kreditkort i foreningen.
Bestyrelsesmedlemmer kan få forskud, hvis der er udlæg til afholdelse af
foreningens udgifter, f.eks. i forbindelse med generalforsamling.
3. Hjemmeside
a. Postliste
Der er lidt tilretning før dette fungerer.
b. Ny info; bl.a. dato for generalforsamling, fotos fra fastelavnsfest(?)
Der informeres hurtigst muligt om dato for generalforsamlingen
Der efterlyses via hjemmesiden fotos fra fastelavnsfesten.
4. Veje og fortove
a. Status og eventuelle skader
Ud for Bækkeskovvej er en rendestensbrønd sunket. Frank Heiberg har
kontaktet en kloakmester.
5. Københavns Kommune – projekt gadebelysning
a. Plan for reetablering af veje og fortove
En urimelig træg sag, som koster bestyrelsen alt for meget energi.. Henrik
Jørgensen fortsætter dialogen med Citilum og Københavns Kommune.
6. Forretningsorden for bestyrelsen
a. Det udsendte oplæg blev diskuteret og tilrette. Henrik Jørgensen udsender den
rettede version, som forventes at blive godkendt på det kommende
bestyrelsesmøde.

7. Vedtægter
a. Revision af indhold
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af §14 på generalforsamlingen 2016
b. Modernisering af tekst
Det udskydes ind til videre. Der skal fremskaffes en MS word udgave af
vedtægterne.
8. Trekanten
a. Hundeluftning forbudt – skilte
Hans Offersen bestiller et passende antal skilte og organiserer montering.
Budget kr. 1.500
b. Ejerforhold for Trekanten, - love og servitutter
Nicolaj Nielsen undersøger dette.
c. Henvendelse om støj
Jesper Munksgaard prøver at få et overblik. I første omgang tages der kontakt
til nabogrundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby, for at diskutere temaet.
d. Alm. Vedligehold
Der er ikke noget at bemærke; området holdes i orden, som aftalt med CTR og
foreningens egen ”pladsmand”.
9. Generalforsamling d. 14 april, 2016
a. Med udgangspunkt i drejebogen planlægges generalforsamlingen
Jesper Munksgaard udarbejder oplæg til beretning og dagsorden, som
bestyrelsen kommenterer over email.
Henrik Jørgensen kontakter mulig dirigent
10. Eventuelt
a. Intet
Henrik Herløv Jørgensen / 10. marts 2016
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- Medlemsforum på hjemmeside
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Kontaktperson
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