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REFERAT

1. Alle Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 11. juni 2011
Godkendt

2. Frank S Rykkerprocessen - status
Der er blevet sendt rykkere ud til 45 medlemmer af foreningen, som ikke
har betalt kontingent eller vejbidrag for 2010. Omkring 25 medlemmer har
inden betalingsfristens udløb reageret ved at indbetale det skyldige beløb.
De resterende beløb vil blive inddraget ved inkasso. Kasseren vil derfor nu
tage kontakt til foreningens advokat for at aftale den videre proces.

Nogle medlemmer skylder også kontingent og vejbidrag for 2009. Når den
ny kasserer har fået overblik over, hvilke medlemmer, der er tale om, vil der
også blive udsendt rykkere for 2009[JM1].

3. Alle Økonomi i øvrigt
Vi afventer fortsat at blive tilsluttet PBS. Sagen ligger til behandling i
Nordea, og ifølge kasseren vil det tage nogen tid at behandle den.

På foranledning af bestyrelsen har vores advokat foretaget en fortolkning af
foreningens vedtægter i forhold til at betaling af kontingent for to-familie
huse (§ 2 og § 5). På baggrund af advokatens fortolkning vil Henrik lave en
indstilling til bestyrelsen om fremgangsmåden ved opkrævning af
kontingent og vejbidrag for to-familiehuse. Indstillingen drøftes i
bestyrelsen.

4. Alle Accept af vejbump
Det blev besluttet på generalforsamlingen at alle veje i foreningen nu skal
være 30 km zone med vejbump. I den forbindelse skal medlemmer, som får
vejbump ud for deres grund give deres accept. Bestyrelsen vil i den
forbindelse udsende brev til de pågældende medlemmer. Det vil af brevet
bl.a. fremgå, at vejbump bliver placeret, så der tages hensyn til
medlemmernes indkørsler. Jesper sørger for at lave følgebrev, og Frank S
for at sende brevene ud.



5. Lars Hjemmesiden
Lars lovede hurtigst muligt at opdatere hjemmesiden, så alle referater bliver
tilgængelige for medlemmerne.  

6. alle Vejprojekt – udestående sager
Det blev besluttet at invitere nabogrundejerforeningen Brønshøjgaard
Haveby til næste bestyrelsesmøde for at drøfte muligheder for at koordinere
vejvedligeholdelsen. Henrik tager sig af invitationen.

Diverse udestående sager i forhold til vejprojektet blev drøftet. Bestyrelsen
bestræber sig på løbende at give hurtigt svar på de mails, som den modtager
fra medlemmerne med spørgsmål til vejprojektet. Der er byggemøde onsdag
den 8. juni.

7. alle Evt.
Henrik tager kontakt til de to medlemmer, som gerne vil arrangere et
loppemarked på Trekanten i september og tilbyder hjælp til markedsføring
af begivenheden på foreningens hjemmeside m.v.

Jesper Munksgaard
7. juni 2011


