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Bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Bryggerparken d. 25/08-2004

Tilstedepå mødet var:
Kasserer: Bjarne (nr. 3)
Suppleant: Palle (nr. 25)

Sekretær: Birgitte (nr. 18) Menigt medlem: Morten (nr. 19)

Referent: Birgitte

1) Fonnanden afgår:

Jørgen fortsætter i bestyrelsen som menigt medlem. Christian som er næstfonnand er i

midlertidig fonnand indtil bestyrelsen har konstitueret sig.

2) Arbejdsweekend:

Materialer ankommer de næste dage. Fundament støbes i førstkommende weekend (28 og

29/8) fra kJ. 10.00. Interesserede hjælpere er velkomne. Vi drøfter muligheden for konsulentbistand ved en

tømrer mod beskeden betaling.

Morten og Bjarne handler det fornødne som mangler i Bauhause kJ. 8.00 lørdag morgen d. 4/9. Olie til

behandling af gelænder mv er indkøbt. Fællesspisning er ligeledes afklaret til arbejdsweekenden. Øvrig

indkøb er drøftet og vedtaget.

3) Fællesareal:

Der varslet en ny boring ud for den nye sti på fællesarealer mhp at følge den tidligere olieforurening

på det tidligere tankareal, hvor Aldi nu ligger. Tidspunktet vides endnu ikke, da det først skal godkendes i

amtet.

Den nye sti er blevet udgravet gratis som aftalt afGregersen. Teknisk forvaltning vil i

forbindelse med asfaltering af andet og offentligt areal sørge for asfaltering af stien mod endnu ikke fastlagt

betaling, dog bliver regningen under 10.000 kr. Hvornår asfalten bliver lagt er endnu ikke fastlagt, da

kommunens valgte entreprenør er forsinket med et andet projekt, den forventede tidshorisont er anslået til 2-

3 uger.
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4) Storskrald:

Kommunen henter storskrald hver måned jævnfør oversigt i affaldshæftet s. 10 og 11, som

bliver omdelt.

Affaldet bundes og sorteres efter forskrifterne og stilles udenfor hhv blåt og rødt affaldsafgrænsning.

Affald til storskrald må tidligst stilles ud dagen før.

Bliver reglerne til storskrald ikke overholdt opsiges storskraldsordningen.

5) Resultatopgørelse for foreløbigt regnskab er gennemgået og godkendt.

Resultatopgørelsen er vedlagt referat som bilag.

Pga. lav kassebeholdning i ejerforeningen og det faktum at det vil medføre høje omkostninger at etablere et

lån i banken har 2 bestyrelsesmedlemmer hver lånt ejerforeningen 10.000 kr.

Ølstykke d. 25/08 2004

Bestyrelsen:

(~ht~
Christian Trinderup

Birgitte Kjær
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~~.L~arne Hoeg-Hansen
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