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Brønshøj 3. september 2012 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september hos Birthe 
. 

Tilstede: Frank, Birthe, Thorbjørn, Jane 

Afbud: Signe 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Underskrivelse af referat fra sidste møde 

Referat blev underskrevet 

 

3.  Nyt fra formanden  

Sommerfesten den tredje lørdag i august var en stor succes med rekord mange deltagere til middagen – 

over hundrede. Der var mange nye ansigter. Dejligt! Arrangementet om eftermiddagen med boder og 

fælles kagebord var ikke så velorganiseret, men der var traditionen tro både boccia- og fodboldturnering. 

Vinder af bocciaturnering blev Rasmus og kæreste DY26, som får æren af at arrangere næste års 

turnering. 

 

Fællesarbejdsdag på Plænen søndagen før sommerfesten var også en succes. Der var 10 – 12 deltagere. 

Borde-bænkesæt blev slebet ned og behandlet, udhængsskabet blev repareret og malet, der blev ryddet 

mellem buskene for enden af plænen, og begge bænke blev malet. 

 

4. Nyt fra kassereren 

Kassereren oplyste, at der er 23 restancer for i alt 21.450 kr. Alle, der skylder mere end 1.100 kr., er 

blevet rykket personligt. Inkasso overvejes på dem, der skylder 2.200 kr. 

 

På kontoen til løbende drift i Danske Bank er saldoen 218.000 kr. På kontoen i Almindelige Brand er 

saldoen 726.637 kr. Kassereren har undersøgt muligheden for at oprette opsparingskonto et andet sted 

end Alm.Brand. Konklusionen er, at det ikke er muligt at finde steder, hvor renten er mere end 0,5 

procent, selv om kontoen er bundet i et halvt år. Besluttet at ca. 200.000 kr. overføres til ny opsparings-

konto inden næste møde. 

 

Dobbeltprokura er etableret. 

 

Opdateret regnskab fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 

 

5. Status på verserende sager 

5.A. Plan for udbedring af veje/fortove  

Udkast til projektbeskrivelse er udskudt til næste møde. Frank medbragte til inspiration et udbud af 

brolægningsopgaver. Kontakt til Sven, tidligere formand for grundejerforeningen, omkring materiale fra 

sidste gang, vejene blev udbedret. Kontakt til Dong omkring tidsplan for nedgravning af luftledninger 
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samt mulig besparelse ved fællesudgift til gravearbejde. Kontakt til TDC vedrørende planer for 

nedlægning af netkabler i området. Ansvarlige: Frank og Birthe. 

 

5.B. Bænk og skraldespandsflytning 

Bænk og skraldespand er flyttet hen mellem de to paradisæbletræer.  

 

5.C. Vanding af de nye træer 

Vandings turnus af nye træer er gået fint efter planen. Bestyrelsen kvitterer med en flaske vin til de 

aktive vandingsmedlemmer. 

 

5.D. Hjemmesiden 

 Billeder af bestyrelsens medlemmer samt velkomstfolder skal opdateres.  

 Bestyrelsen finder, at de mange billeder af fortove gør hjemmesiden mindre brugervenlig at 

orientere sig i. Aftalt, at bestyrelsen henstiller til medlemmet med indlæg om renholdelse af 

fortove, at kun to af billederne bliver på hjemmesiden, og at bestyrelsen samtidig opretter et 

oplæg med støtte til medlemmets synspunkt.  

 Aftalt at bestyrelsens medlemmer tilmelder sig den ny funktionalitet, som de får en mail, når der 

lægges nye indlæg på hjemmesiden. 

 

5.E. Hækplanter 

Formanden kontakter Københavns Kommune, da buskrydder har beskadiget hækkeplanterne. 

Formanden indhenter tilbud på retablering af hækken/beplantningen. Der skal graves i bund og sættes 

høje planter. Hækken/beplantningen skal optimalt retableres primo oktober 2012. 

 

5.F. Beplantningsplan på Plænen 

Punktet udskydes til næste møde. 

 

6.   Nye sager: 

6.A: Tid for brøndrensning 

Formanden tager kontakt til firmaet for at sikrer, at der kommer brøndrensning i uge 47. 

 

6. B: Nedtagning net/vinteropbevaring fodboldmål 

Formanden sørger for, at forboldmålene bæres væk i uge 43 og låses sammen frem til maj 2013, hvor de 

atter kommer ud på Plænen. Formanden sælger de gamle net til sommerfesten i 2013.  

 

7   Eventuelt:  

 Snerydningsaftale. Formanden og sekretær sørger for snerydningskontrakt for vinteren 2012/13. 

 

 Spangen. Formanden tager kontakt til pågældende firma for at få dem til at færdiggøre 

retableringen af vej efter indlæg af fjernvarme. Grundejerforeningen ser gerne retablering skal 

ske inden brøndrensning. 

 

 Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 30. oktober hos Frank 

Referent: Birthe Ougaard 


