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Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens 
Grundejerforening den 25. februar 2004 

 
Der var 19/20 stemmeberettigede til stede. 

(1 medlem forlod generalforsamlingen efter punkt 3) 
 

1. Valg af dirigent. 
 
Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år, forelæggelse 
af næste års budget samt forsamlingens godkendelse af referat fra sidste 
generalforsamling. 
 
Beretningen, som var uddelt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev kort 
kommenteret af formanden. 
 
Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor passussen om skorstene var udeladt i de reviderede 
vedtægter. Bestyrelsen lovede at få genindføjet passussen. 
 
Derudover blev det nævnt, at vejbrøndene ved nr. 104 og 216 stadig trænger til reparation 
samt at fortovsfliserne trænger til at blive lagt om.  
 
Budgettet for næste år blev forelagt af kassereren. 
 
Referatet fra sidste generalforsamling samt beretning og budget blev enstemmigt 
vedtaget.( 20 stemmer ) 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
 
Regnskabet blev gennemgået af kassereren, og efter lidt debat blev det 
godkendt med 20 stemmer for. 
 
4. Forslag fra bestyrelsen – herunder fastsættelse af kontingent.  
 
Bestyrelsen stillede 5 forslag. 
 
1)    ”Kontingentet foreslås fastsat til kr.: 2.720,-, på baggrund af budgettet for 2004. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. ( 19 stemmer ) 
 
 
2)  Ændring af vedtægternes §12 omhandlende  dagsorden ved generalforsamling.  

Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for. 2 undlod at stemme. 
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3) Ændring af vedtægternes §17, som omhandler hvilke bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter der er på valg, og hvorledes bestyrelsen konstituerer sig. 
 
Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for. 3 undlod at stemme. 
 
 
4) Ændring af vedtægternes §20, omhandlende revidering af regnskabet samt 
afholdelse af kasseeftersyn  med beretning i forhandlingsprotokollen.  

 
Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for. 2 undlod at stemme. 
 
 
5. Forslag fra medlemmerne  
 
Formanden stillede et forslag, som burde have været med som bestyrelsens forslag: 
 
 ”Bestyrelsen foreslår, at foreningen opretter en hjemmeside på Internettet kaldet:  
www.Baunevej.dk  
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 19 stemmer. 
 
G. Igel nr.144. havde fremsat 4 forslag med ændringer til bestyrelsens 3 forslag til 
ændringer af vedtægterne. 
 

1) Pkt. 5 i dagsordenen ændres til: 
 
”Forelæggelse af næste års budget samt fastlæggelse af kontingent.” 
 
Forslage t blev enstemmigt vedtaget med 19 stemmer. 

 
2) Pkt. 6 : Sidste sætning slettes. 

 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 19 stemmer. 
 

 
3) Forslag om ændring af  måden hvorpå bestyrelsen konstituerer sig. 

 
Forslaget blev forkastet: 1 stemte for, 16 stemte imod, 2 undlod at stemme. 

 
 

4) Forslag ang. revisorernes aflevering af det reviderede regnskab. 
 

Forslaget blev forkastet: 16 stemte imod, 3 undlod at stemme. 
 

 
6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. 
  
 På valg var: Any Christensen og Torben Rydiander  
 
Begge blev genvalgt. 
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7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.  
 
Kai Nyboe Jensen nr. 74 blev genvalgt. 
 
 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 
Lars Hansen nr. 88 og Jørgen Thomsen nr. 138 
blev begge genvalgt for det næste år. 
 
Som revisorsuppleant blev G.Igel nr. 144 genvalgt. 
 
 
9. Eventuelt. 
 
Under dette punkt blev der sædvanen tro drøftet div. stort og småt. 
 
Formanden advarede om, at man bør sikre sit trådløse Internet, hvis man har valgt denne 
løsning. 
 
Der er ofte afbrydelser af hybridnettet i dagtimerne. 
 
Der blev drøftet, om det er tilladt at lægge andre typer fliser i ”rabatten” i vore indkørsler. 
 
Trapperne ned til Budstikken trænger til reparation. 
 
De medlemmer, som fyrer i brændeovn/pejs, opfordres til at anvende brændsel, som er 
EGNET TIL AFBRÆNDING I TÆT BEBOELSESOMRÅDE. 
 
Bed venligst jeres gæster om at køre langsomt på stikvejene. 
 
Husk at fjerne ukrudt mellem kantstenen og asfalten; så holder vejene noget længere. 
 
Med venlig hilsen 
p. b. v. 
Henrik Simonsen  
 
 
 
 
 
Bestyrelsen består af:   

Formand Henrik Simonsen nr.   94 43 71 72 14 
Kasserer Torben Rydiander nr. 170 43 52 35 30 
Næstformand  Egon Hansen nr. 140 43 99 92 94 
Sekretær / tv-kontakt Niels Høiby nr.   98 43 99 53 36 
Bestyrelsesmedlem Any Christensen nr. 156 43 99 42 08 
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Referatets indhold godkendt af: 
 
 
____________________                                ______________________ 
DIRIGENT     REFERENT 
Niels Sørensen    Niels Høiby 


