Grundejerforeningen Slotsfruens Vænge

Brønshøj 9. december 2011

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 5. december 2011 hos Jane
.
Tilstede:
Afbud:

Birthe, Jakob, Thorbjørn, Jane, Signe (senere)
Nicoline, Jens Erik

1. Træfældning på Plænen
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 22. november 2011 en beplantningsplan for Plænen, som blandt
andet indebærer fældning af 4 træer, fjernelse af 2 fritstående buske og nyplantning af 5
paradisæbletræer samt diverse blomsterbuske: forsytia, syrisk rose, gedeblad og dronningebusk.
Fældning af de fire træer blev udført den 1. december 2011.
Bestyrelsen har fået henvendelser fra tre medlemmer, hvoraf to udtrykker stor undren over og
utilfredshed med fældede træer på plænen, da de gør opmærksom på, at fældning af træer på Plænen er
en generalforsamlingsbeslutning.
Bestyrelsen erkender, at der har været en procedure fejl fra bestyrelsens side, fordi 4 træer er blevet
fældet uden generalforsamlings beslutning. Formanden sagde således i sin beretning på
generalforsamlingen i april 2011, at: …..”bestyrelsen ikke tager beslutning om at fælde træer på Plænen.
Vi synes, det er en beslutning, som skal træffes på en generalforsamling”.
Jane nævnte, at det har været en huskeregel, at bestyrelsen ikke sætter ting i gang for over 10.000 kr.,
uden det er godkendt på Generalforsamlingen, dog med undtagelse af tilbagevendende udgifter som
snerydning o.lign. Jane har fundet følgende i referatet fra generalforsamlingen den 17. april 2002: .... "
Der var en livlig debat over at bestyrelsen havde indkøbt 2 fodboldmål til græsplænen uden det havde
været på generalforsamlingen som forslag. Beslutningen blev at der ikke må indkøbes ting, der ikke er
til den daglige drift uden at der er blevet godkendt på generalforsamlingen.”
Bestyrelsen besluttede, at Jane skriver et svar til de to medlemmer og beklager den procedurefejl, der er
sket.
Bestyrelsen besluttede endvidere, at bestyrelsens forslag til ny beplantning på Plænen kommer rundt til
alle, så medlemmerne kan komme med supplerende forslag og gode ideer senest 15. februar 2012, så
disse kan blive indarbejdet i beplantningsplanen inden forelæggelse på generalforsamlingen i april 2012.
Efter input fra generalforsamlingen træffer bestyrelsen endelig beslutning om nyplantning, som vil blive
iværksat forår 2012.
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Signe og Birthe udarbejder senest 19. december materiale til omdeling vedrørende ny beplantning på
Plænen. Thorbjørn omdeler materialet inden jul sammen med girokort.

2. Eventuelt: Næste møde holdes tirsdag den 7. februar hos Thorbjørn.
Referent: Birthe Ougaard
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_______________________________
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______________________________
Jakob Helmer, suppleant

