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Brønshøj 3. marts 2012 
 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d.  21. februar hos Thorbjørn 
. 

Tilstede: Birthe, Thorbjørn, Jane, Signe  

 

 

1. Afbud 

Afbud fra Nicoline, Jens Erik, Jakob 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

 

3. Underskrift af referater fra møderne 22. november 2011 og 5. december 2011 

Referater fra ordinært bestyrelsesmøde den 22. november og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 5. 

december blev underskrevet. 

 

4. Nyt fra formanden 

 Beskyttelse af drikkevand 

Foreningen har modtaget en pjece fra Vestegnens Vandsamarbejde ”Det handler om vores 

drikkevand” samt brev med opfordring til at deltage i en konkurrence om at iværksætte initiativer til 

at stoppe brugen af sprøjtegifte i haverne. Opfordringen kommer i anledning af den internationale 

Vandets Dag den 22. marts, hvor der sættes fokus på beskyttelse af drikkevand. Bestyrelsen 

besluttede, at Jane sørger for 150 eksemplarer af folderen til grundeejerforeningens medlemmer. 

 

 Vejbelysning 

Jane oplyste, at foreningens kommende vejbelysning skal være i overensstemmelse med nyt EU-

direktiv om LED-lys. 

 

 Aflysning af fastelavnsfest 19. februar 2012 

På grund af for får solgte billetter blev årets fastelavnsfest aflyst. Festudvalget havde besluttet, at der 

skulle sælges mindst 40 billetter for at holde arrangementet. Der blev solgt 24 billetter. Bestyrelsen 

har ingen formodning for, at der vil være nok interesserede til et senere fastelavnsarrangement i 

2012, så næste tøndeslagning bliver i 2013, hvor vi undlader at lægge arrangementet i vinterferien, 

og hvor vi håber på stor tilslutning. 

 

 Årsberetning 

Jane eftersender udkast til årsberetning til bestyrelsen. 
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5. Nyt fra kassereren 

 Status på konti og restancer 

Thorbjørn fremlagde kontoudskrift fra opsparingskonto i Almindelig Brand (723.903,92 kr.) og 

kontoudskrift fra løbende driftskonto (179.948,60 kr.)  

Thorbjørn oplyste, at der er 33 restancer for i alt 24.750 kr. Bestyrelsen besluttede, at den grundejer, 

som skylder 1.650 kr. i kontingent overgives til inkasso. Advokatregning betales af skyldneren. 

 

 Udkast til årsregnskab 

Thorbjørn fremlagde udkast til årsregnskab, som skal godkendes af foreningens revisorer inden 

forelæggelse på generalforsamlingen. Bestyrelsen aftalte, at kassereren opretter ekstra 

opsparingskonto i et andet pengeinstitut, således at der i Alm. Brand står max. 750.000 kr. på 

opsparingskonto, hvilket er garantisum i fald pengeinstituttet går konkurs. 

 

 Udkast til fem-årigt budget  

Thorbjørn fremlagde udkast til budget for årene 2012 – 2016 til brug for generalforsamling. Aftalte, 

at Jane og Jens Erik inden næste bestyrelsesmøde skal indhente tilbud på vejreparation, så dette kan 

indarbejdes i budgettet. 

 

 Dobbelt prokura 

Thorbjørn oplyser, at Alm. Brand skal have kopi af referat fra generalforsamlingen, der afholdes 20. 

marts 2012, hvorefter dobbelt prokura iværksættes på foreningens opsparingskonto, således at der 

kun kan hæves ved underskrift fra såvel formand som kasserer. 

 

6. Verserende sager – status 

 Snerydning 

Jane oplyste, at der ikke er indgået nogen aftale om snerydning siden 1. januar 2012. 

 

 Såning af græs på Plænen og flytning af hæk 

Jane og Jupimér sørger for såning af græs på plænen til foråret. 

Hækken foran overfaldsværket skal omplantes. Jane sørger for kontakt til postvæsenet om flytning 

af boks. Birthe sørger for nøjagtig beskrivelse af opgaven omkring nyplantning af hæk med 

gartneren (indkøb af nye hækplanter, plantning langs hegn med hul omkring lysmast, gødning af 

jorden). 

 

 Borde-bænke sæt. 

Jane undersøger, hvem der opbevarer de to borde-bænke-sæt, som tilhører grundejerforeningen og 

stod på Plænen indtil efteråret 2011. 

 

 Reparation af hjørnet Spangen/Åvendingen 

Prisoverslag ikke indhentet. Jane og Jens Erik sørger for det inden næste bestyrelsesmøde. 

 

 Juridiske aspekter ved samtidig indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling. 

Thorbjørn og Birthe oplyste, at bestyrelsen godt kan indkalde til ordinær og ekstraordinær 

generalforsamling samtidig. Det blev besluttet, at vi udsender indkaldelse til ekstraordinær 
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generalforsamling sammen med indkaldelse til den ordinære, og at vi holder den ekstraordinære 

generalforsamling 10 minutter efter, den ordinære er afsluttet, men at vi i udsendelsen åbner 

mulighed for, at den ekstraordinære generalforsamling afholdes en anden dag, hvis nogen ønsker 

dette. 

 

 Vedtægtsændringer 

Birthes oplæg til generalforsamling blev godkendt dog med den ændring, at bestyrelsen ikke foreslår 

en ny paragraf vedrørende foreningens opløsning. Aftalt at Birthe retter til i forhold til general-

forsamlingen. 

 

 Bestyrelsens forretningsorden. 

Aftalte, at forretningsordenen er bindende for bestyrelsen, og at den vedlægges som bilag til 

vedtægterne - til orientering for foreningens medlemmer, når materiale til generalforsamling 

omdeles. 

 

 Beplantningsplan. 

Forslag til beplantningsplan har været omdelt til alle i grundejerforeningen. Der er indkommet tre 

kommentarer / forslag. Aftalte, at bestyrelsen forbereder afstemning om tre forslag til 

beplantningsplan på generalforsamlingen – bestyrelsen fremlægger eget forslag og beder de 

respektive forslagsstillere (Ditte + Sven, Lone) om at uddybe eget forslag. Forslag om 

planering/topdress (Anders) drøftes også under punktet beplantningsplan på generalforsamlingen, 

hvor Anders uddyber. Umiddelbart er bestyrelsen skeptisk – det vil blive dyrt. 

 

7. Nye sager 

 A. Forslag om kantstensopretning langs græsplænen ved den lille vej. Bestyrelsen mener, 

kantstensopretning ved plænen skal indgå i den samlede vejplan for hele foreningen. 

 

 B. Forslag om at grundejere frit kan lægge indlæg og kommentarer på hjemmesiden. Bestyrelsen 

mener, at et lukket forum hvor grundejere lægger indlæg, udveksler erfaringer og debatterer, er 

en god idé. Derimod bør der ikke åbnes op for, at alle frit kan lægge indlæg på hjemmesiden, 

som er foreningens ansigt udadtil. Birthe undersøger, om den eksisterende hjemmeside giver 

mulighed for lukket debatforum, eller om det kræver tilkøb – og om det i givet fald er muligt. 

 

 C. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamlinger. Aftalte, at nyt bestyrelsesmøde afholdes 

søndag den 4. marts kl. 16- 17 for at forberede ordinær generalforsamling – indkaldelse (Jane), 

diverse bilag (Jane, Birthe, Signe, Thorbjørn), formandens beretning (Jane), valg af dirigent 

(alle), projektor (Jane) fremlæggelse på generalforsamlingen (alle) – samt indkaldelse og 

materiale til ekstraordinær generalforsamling (Jane). 

 

 D. Omdeling af indkaldelse til de to generalforsamlinger. Thorbjørn deler rundt. 

 

 E. Forslag om nedsættelse af udvalg til udbedring af veje. Aftalt, at bestyrelsen på 

generalforsamlingen efterlyser en ressourceperson, som vil deltage i arbejdet med planlægning af 

samt indhentning af / vurdering af tilbud. 
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 F. Et medlem af grundejerforeningen har henvendt sig, fordi han er interesseret i at få kabel TV. 

Han har kontakt til YouSee, som er en mulig leverandør. Bestyrelsen besluttede at tilbyde det 

pågældende medlem af grundejerforeningen, at vi kunne lave et arrangement kl. 19-20 før 

generalforsamlingen, hvor interesserede kan høre YouSee fortælle om deres tilbud. Jane 

kontakter medlemmet, som står for den videre kontakt med YouSee. 

 

8. Eventuelt 

 

 Signe fortalte, at projektleder Palle D. Sørensen fra Københavns Kommune, Center for Vej og 

Park, har oplyst, at kommunen i en testfase vil etablere to mindre, lokale rensningsanlæg på et 

par veje ned til Krogebjergparken, til rensning af vejvand. Hvis dette forsøg falder heldigt ud, vil 

kommunen inddrage andre grundejerforeninger i oplandet. Tidsperspektivet for eventuel 

inddragelse af Slotsfruens Vænge er tidligst i 2015. Hvis man vil vide mere: 

http://www.2700lokaludvalg.dk/  

 

 Eventuelt: Næste møde holdes søndag den 4. marts kl. 16-17 hos Birthe.  

 
Referent: Birthe Ougaard 

 

 

_______________________ 
Jane Skou, formand 

 

   

_______________________________ 

Thorbjørn Argir, kasserer 

 

 

___________________________ 

Birthe Ougaard, sekretær 

 

 

______________________________ 

Signe Knattrup  

http://www.2700lokaludvalg.dk/

