Bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Bryggerparken d. 15. november 2011
Tilstede på mødet var:
Michael Hauge ( Nr. 14 )

Martin Frederiksen ( nr. 1 )

George Nielsen ( Nr. 23 )

Referent: Michael ( nr. 14 )

Dagsorden var som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Henvendelser fra beboere
Budget
Fællesarealer
Status på igangsatte aktiviteter / projekter
Eventuelt

AD 1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt enstemmigt og uden bemærkninger.

AD 2:
Der har ikke været nogle henvendelser fra beboere.

AD 3: Budget
Ingen bemærkninger.

AD 4: Fællesarealer
Vores vinduer er blevet malet og resultatet er tilfredsstillende.

AD 5: Status på igangsatte aktiviteter / projekter
Ingen igangværende aktiviteter eller projekter

AD 6: Eventuelt
E/F har modtaget henvendelse fra Egedal kommune vedr. tømning af vore affaldscontainere. Kommunen hævder at vi
siden 2009 har fået tømt vore containere oftere end vi er tilmeldt.
Der er 12 containere i alt;
10 x 660L rest der tømmes hver uge og 2 x 660 L bio der tømmes hver 14. dag
Vi er tilmeldt:
10*660 l restaffald med 14 dages tømning og 2*660 l bio med 14 dages tømning.
De 10 containere er blevet tømt på ugebasis siden 1-1-2009.

Kommunen har samtidig fremsendt en beregning over hvor meget der er betalt for lidt pr. bolig.
Bestyrelsen har ved gennemgang af ejendomsskatte opkrævningen konstateret at det er korrekt at der kun opkræves for
14 dages tømning.
Bestyrelsen er dog ikke bekendt med at vi skulle have bedt kommunen om ændringer i tømningsfrekvensen. Vi har fået
sat antallet af containere op men aldrig bedt om uge tømning. Bestyrelsen har derfor pr. email afvist eventuelle krav om
efterbetaling. Denne mail er taget til efterretning hos kommunen.
Egedal kommune retter vores tilmelding nu, så skraldemanden ved, at han fremover kun skal tømme hver 14. dag
(ulige uger).
Egedal kommune mener desuden at der er et misforhold mellem bio- og restaffaldskapaciteten.
Vi vil derfor henstille til beboerne at sortere deres affald, så misforholdet mellem bio- og restaffaldskapaciteten kan
blive rettet op.

George Nielsen
Formand

Michael Hauge
Kasserer

Martin Frederiksen
Næstformand

Underskrevet referat forefindes I bestyrelsesprotokollen.

