Baunevejens Grundejerforening
Referat af ekstraordinær generalforsamling den 24. april 2019
Afholdt i Kulturhuset, lokale 3, Poppel alle 12,2630 Taastrup
Følgende dagsorden udsendt jfr. vedtægterne
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
2. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling den 4. marts 2019
3. Bestyrelsen orienterer om vejprojektet:
a. Den praktiske gennemgang af hvordan ”vejprojektet” vil blive gennemført (se bilag 1.)
b. Kort gennemgang af vejsynsskemaer, som ligger til grund for tilbudsgivning (se bilag
2 - 4).
c. Gennemgang af indhentede tilbud på asfaltering (se bilag 5.).
d. Gennemgang af indhentede tilbud på brolæggerarbejde (bilag 6).
4. Forslag fra bestyrelsen:
a. Forslag vedr. de tre tilbud fra asfaltfirmaer til afstemning – hvem skal det være?
1. HTK/Colas eller
2. Asfaltfirma 2
3. Asfaltfirma 3
4. Miljøforurening er det forurener/ejer eller grundejerforeningens medlemmer, der
skal betale?
b. Forslag vedr. de to brolæggerfirmaer til afstemning – hvem skal det være?
1. Brolæggerfirma 1 eller
2. Brolæggerfirma 2.
c. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at godkende uforudsete udgifter i
forbindelse med det samlede vejprojektet på max 10 %.
Formanden, Peter Dall bød velkommen til de fremmødte medlemmer fra foreningen og til den
ekstraordinære generalforsamling.
Ad. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jan Svendsen til dirigent. Der er ingen andre forslag, Jan Svendsen
vælges enstemmigt.
Som referent foreslår dirigenten: Rita Pihl Larsen, der vælges enstemmigt.
2 stemmetællere vælges ligeledes. Revisorerne for foreningen, Lars Hansen og Jørgen Thomsen.
Tilstede er 23 stemmeberettigede og 7 ved fuldmagter.
Ad. 2 Referat fra ordinær generalforsamling den 4. marts 2019 godkendes.
Ad. 3 Orientering om vejprojektet blev gennemgået herunder gennemgang af vejsynsskemaer, indhentede
tilbud på asfaltering og tilbud på brolæggerarbejde.
Ad. 4 a. Forslag vedrørende afstemning om tilbud fra asfaltfirmaer: HTK/Colas blev enstemmigt vedtaget af
alle fremmødte.
Ad. 4.a.4
Vedr. miljøforurening med motorolie m.m. på asfalten ud for Baunevej nr. 90.

Ejer har den 15. april 2019 skriftligt bekræftet sit ansvar for forureningen med motorolie, samt ligeledes den
24. april 2019 bekræftet, at miljøforureningen vil blive fjernet på ejers bekostning på den måde, som
beskrevet af HTK og Colas inden 15. maj 2019
Der var en del parlamentering om forureningen. Grundejeren havde bl.a. fået andre informationer om
måden at få fjernet/udbedret skaden.
Det mundede ud i, at ejeren gerne ville have prisen for udbedringen på skrift. Det blev aftalt, at mailen med
tilbuddet skulle fremsendes til ejeren, såfremt afsenderen gav tilladelsen til dette

Ejeren oplyste, at han naturligvis ville sørge for fjernelse af forureningen, som beskrevet af HTK og Colas.
4 b Afstemning om brolægger firma. Valget faldt enstemmigt på brolæggerfirma 2, Brolægger Jyden .
4 c Punktet blev godkendt.
Hermed sluttede den ekstraordinære generalforsamling.
24. april 2019
Referatet findes underskrevet i foreningens arkiv.
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