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Bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Bryggerparken d. 12/08-2003
Tilstedepå mødet var:
Formand: Jørgen(nr. 1)
Sekretær: Birgitte (nr. 18)
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Næstformand: Christian (nr. 15) Kasserer: Bjarne (nr. 3)
Menigt medlem: Hans (nr. 28)

Referent: Birgitte

l. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt uden bemærkninger.

2. Vedligeholdelse af grønne områder.
Vi skal til generelforsamlingen beslutte om vi køber maskiner, lejer maskiner eller om vi skal engagere en
gartner.
Christian havde indhentet følgende prisoverslag:
Græsslåning

18-20 gange pr. år Ii 14.000 kr. excl. Moms

Græsslåning på volden

1 gang pr. år Ii 10.000 kr. exel. Moms

Ukrudtsbekæmpelse af gangarealer:

kemisk

3.000 kr. exel. Moms

Brænde

30.000 kr. exel. Moms

Snerydning af gangarealer og parkering:

15.000 pr. gang

Bjarne har undersøgt priser og udvalg af maskiner til græsslåning og snerydning:
En maskine med tilhørende plov og kost ligger i prislejet omkring 40.000 kr.

3. Valg af forsikringer.
I TopDanmark har vi en byggetryghedsforsikring som kun kan bibeholdes med forsikringen af ejendommen.
Jørgen har undersøgt priser, hvor prislejet i TopDanmark vurderes til gennemsnitligt. Vi er enige om at vores
vilkår kun forringes af et skift til andet forsikringsselskab.
Byggetryghedsforsikringen og forsikringen af ejendommen gælder i 5 år og dækker: Hærværk, fastinventar
inkl. glas og kumme.
Vi har besluttet yderligere at lave en forsikring på ansvar i forhold til tåbelige dispositioner foretaget af
bestyrelsen og/eller underslæb mv.
4. Hiemmesidens videre skæbne.
Vi vil indsamle billeder elektronisk. Da ingen af os har forstand på at lave en hjemmeside, vil vi undersøge
priser blandt studerende på KU og hos firmaer ejet af bekendte, som kan give en god pris.
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Vi har desuden talt om vores mulighed for at tilslutte os til webspeed, når det kommer til Ølstykke i
december. Indtil videre ved vi, at vi skal stifte en antenneforening for at få webspeed. Derfor skal
antenneforeningen stiftes til næste generelforsamling, hvis der er flertal i ejerforeningen.

5. Forslag til vedtægter for eierforeningen.
På vores mødeindkaldelse til generelforsamling vil vi opfordre medejere til at komme med forslag.
Forslagene samles med vores egne og deles rundt til øvrige medejere inden generelforsamlingen, således vi
har mulighed for at forkaste nogle vedtægter på generelforsamlingen og vedtage andre.

6. Status over mangler og fej) i leilighederne. samt fælles arealerne.
Selvom de grønne arealer er etableret efter skøn ha HHM er vi endnu ikke tilhedse. Vi har i bestyrelsen
endnu ikke skrevet under på, at arealerne er i orden. Derfor kan vi stadig få lavet om på arealernes udseende
for HHMs regning.
I øvrigt er der stadig mangler hist og pist. Den tidsplan, som er lagt for at få fejl og mangler udbedret, bliver
administreret af Carsten ha HHM.
Jørgen afventer at holde møde med Carsten ang. Den videre tidsplan.
Dette punkt skal tages op på generelforsamlingen,

så bestyrelsen rar lov til at engagere en advokat ved evt.

problemer med udbedringer af fejl og mangler.

7. Planlægning af generelforsamlingen i september.
Vi har aftalt at holde generelforsamling d. 02.10.03 kJ. 19.00 i menighedshuset ved Ølstykke kirke.
Vi vil mødes d. 22.09.03. kJ. 19.00 hos Christian og planlægge generelforsamlingen. Foreløbig har vi
følgende punkter på dagsordenen:
Vedligeholdelse af fællesarealer, snerydning og hemtidige planer for disse, Forsikringer,
Vedtægter, Affaldssortering, Budget, En bom opsættes med nøgle eller lign. Op til gangarealerne
Status over mangler og fejl i lejlighederne, samt fælles arealerne -engagering af advokat, 2
generelforsamlinger om året, Skiltning, Tidspunkt for valg afbestyrelse fastlægges -formand og
bestyrelse på valg på skift, Skal der være 2 suppleanter?

8. evt.
Vi har besluttetat uddeleen orienteringmedmødeindkaldelsetil generelforsamling,påmindelseom
affaldssorteringog bestyrelsensforslagtil vedtægter.
Dorthe trak sig som suppleant til sidste bestyrelsesmøde af personlige årsager.
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Ølstykke d. 12/082003
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Christian Trinderup

Bjarne Hoeg-Hansen

Hans Olsen

Birgitte Kjær
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