Baunevejens Grundejerforening
Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2020
Afholdt i Kulturcenter Taastrup,
Poppel Allè 10 – 12, lokale 3
Følgende dagsorden er udsendt jf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling 29. APR 2019
3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019 til godkendelse.
5.a.Fastsættelse af medlemsbidrag og honorarer/gebyrer m.m. i 2020 jf.
Vedtægterne § 20 Appendix 1 (se bilag Ad. 5.a)
b. Forelæggelse af Budget 2020 (se bilag Ad 5.b).
6. Forslag fra bestyrelsen:
Tidligere forslag om opsætning af vejsten ved indkørslerne til de tre
stikveje (se bilag Ad.6.a).
7. Forslag fra medlemmerne (skal fremsendes til formanden senest 15.02.20)
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er, og alle villige til genvalg:
Peter Dall, formand
John Larsen, kasserer
Ann Welling, bestyrelsesmedlem
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. (Bestyrelsen henstiller meget til, at der er
mindst en eller to medlemmer, der vil stille op.)
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
På valg er revisorer: Jørgen Thomsen nr. 138, Lars Hansen nr. 88 og
revisorsuppleant Kai Nielsen nr. 172. Alle villig til genvalg.
11. Eventuelt
a. Orientering om forhold ved Affaldsordning 2021 og placering jf. vores Deklaration
b. Orientering om FM og KAS deltagelse i fokusgruppe ved HTF.
c. Ansøgning om tildeling af hjertestarter afsendt til Tryg Fonden.
Generalforsamlingen blev åbnet
Formanden, Peter Dall bød velkommen til de fremmødte medlemmer fra foreningen til
den ordinære generalforsamling.
Ad. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jan Svendsen til dirigent. Der er ingen andre forslag,
Jan Svendsen vælges enstemmigt.
Som referent foreslås Rita Pihl Larsen, der vælges enstemmigt.
2 stemmetællere vælges ligeledes. Revisorerne for foreningen, Lars Hansen og Jørgen
Thomsen.
Tilstede var mødt op 32( rigtig dejligt), heraf 24 stemmeberettigede. Ingen fuldmagter.
Ad. 2 Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 24. april 2019 blev godkendt.
Ad. 3 Beretning fra bestyrelsen er udsendt. Formanden kommenterede enkelte punkter.
Projekt kantsten og asfalteringen af vejene blev omtalt.
De opsparede midler dækkede udgifterne. Formanden takkede for de mange mails og ros.
Kommunen har givet udtryk for, at de er yderst tilfredse med vores arbejde med de nye
deklarationer og vedtægter. Det sparer kommunen for meget tid og penge.
Tak til hjertestartergruppen for deres arbejde.

Rotteplage i vores område, grundejeren har pligt til at anmelde til kommunen.
Ejendomsskat vedrørende serviceordningen A: Beløbet nedsættes med kr. 200 på grund af
asfalteringen af vejene de næste 5 år. Beretning blev vedtaget.
Ad. 4 Det udsendte revideret regnskab godkendt
Meddelelse fra vores bankforbindelse, at der skal betales negative renter med 0,75% af
beløb over kr. 200.000.
Ad. 5 a. Fastsættelse af bidrag, honorarer, gebyrer, m.m. i 2020 godkendt
b. Budget for 2020 godkendt
Ad. 6 Forslag fra bestyrelsen om vejpæle. Det vedtagne forslag på generalforsamlingen 4. marts
2019 om opsætning af sten ved stikveje bortfalder.
Det blev vedtaget, at der i stedet bliver malet en hvid kant på brostenskanterne.
Ad. 7 Forslag fra medlem om klipning og beskæring af vores vejtræer blev drøftet.
Det blev vedtaget, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at finde ud af, hvilke muligheder der
er, for at løse udfordringen. Udvalget består af forslagsstiller, Erik Højby Hansen nr. 202, Kaj
Erik Thomsen nr. 216, Ann Welling nr. 84 og Peter Skov nr. 128
Ad. 8 Peter Dall, formand, John Larsen, kasserer og Ann Welling, bestyrelsesmedlem blev alle
genvalgt (efter generalforsamlingen konstitueret bestyrelsens sig som før).
Ad. 9 Som suppleant blev valgt Erik Højby Hansen, som den eneste.
Ad.10 Revisor, Jørgen Thomsen nr. 138, revisor Lars Hansen nr. 88 og revisorsuppleant
Kai Nielsen nr 172 blev alle valgt.
Ad. 11 Eventuelt
a. Orientering om affaldsordning, denne er udskudt og træder først i kraft for villaejere til januar
2022.
Jfr. deklarationen, skal den mod vejen anlagte forhave henligge som græsplæne eller
prydhave uden hæk, hegn eller lignende.
b. Formanden og kasserer orienterede kort om deltagelsen i en fokusgruppe ved HTF.
c. Fristen for ansøgning om hjertestarter er 1. marts 2020. Der er søgt i januar 2020.

Hermed sluttede dirigenten generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden..
16. marts 2020
Referatet findes underskrevet i foreningens arkiv.

Rita Pihl Larsen

Jan Svendsen

Referent

Dirigent

Følgende oplysninger til orientering er tilgået fra Driftsbyen vedr. Affaldsordning 2022

Hvis jeres grundejerforening ikke ønsker nogen form for fællesløsning, så får i 3 styk to-kammer beholdere i december
2021 og den nye ordningen starte for jer op januar 2022.
Hvis i ønsker en fælles løsning, så vil den del der er fælles kunne starte op 2021 og den del der ikke er 2022.
Årsagen er at de skraldebiler der skal tømme 2-kammer beholderne, de beholdere der står på parcellerne, har en
meget lang leveringstid 1½ år pt. Mens de skraldebiler der tømmer 1-kammer beholderne, de beholdere der anvendes
på fællesløsningen, ikke har denne lange leveringstid.
Håber det var fyldestgørende svar på dit spørgsmål.
Venlig hilsen
Torben Gandrup
Specialist

Driftsbyen
Team Affald

