Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens
Grundejerforening den 27. februar 2006
Der var 22 stemmeberettigede til stede.

1. Valg af dirigent.
Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
Referatet blev enstemmigt godkendt med 22 stemmer.

3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen, som var uddelt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev kort
kommenteret af næstformanden.
Herefter fulgte en mindre drøftelse af den del af sæsonens snerydning/saltning, som
kommunen står for, samt lidt snak om TDC’s tilbud på nyt kabelnet.
Beretningen blev godkendt med 21 stemmer for; 1 undlod at stemme.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev gennemgået af kassereren, og efter lidt debat blev det enstemmigt
godkendt med 22 stemmer.

5. Forelæggelse af næste års budget – herunder fastsættelse af kontingent.
På baggrund af budgettet for 2006 foreslår bestyrelsen uændret kontingent på
kr. 720,- pr. kvartal pr. parcel.
Budgettet, og dermed bestyrelsens forslag, blev enstemmigt godkendt med 22 stemmer.

6. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår, at indbetaling til vejfonden genoptages med kr. 50,- pr. kvartal pr.
parcel.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 22 stemmer.
Opkræves første gang pr. 01.04.2006.
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7. Forslag fra medlemmerne
Bestyrelsen har modtaget 1 forslag fra nr. 212 ang. etablering af en ”havedør” mod øst.
Forslagsstilleren begrundede sit forslag og efter lidt debat blev forslaget godkendt med 20
stemmer for; 2 undlod at stemme.
Det fremgik tydeligt af debatten, at dette forslag naturligvis kun kan benyttes af de
medlemmer, som bor på østsiden af stikvejene.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg var:
Any Christensen
Torben Rydiander
Begge blev genvalgt.

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
René Rasch nr. 206 blev genvalgt.
Genvalget skulle dog have drejet sig om Kai Nyboe Jensen nr. 74.
Da Kai ønsker at fortsætte, er det ham der fortsætter som suppleant til
generalforsamlingen år 2008, mens René fortsætter til generalforsamlingen år 2007.
10. 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 for det næste år.

11. Eventuelt.
Under dette punkt blev der sædvanen tro drøftet div. stort og småt.
Det blev drøftet, om det er lovligt, at lægge en belægning på taget, som ikke er eternit,
men som ligner den bestående.
Bestyrelsen blev anmodet om at få afklaret dette, bl.a. ved at læse den tinglyste
servitut, som omhandler vore tage.
Et medlem ville vide, om det er lovligt, at erstatte det store stuevindue med et 3-delt.
Det var forsamlingen ikke imod. Ej heller bestyrelsen.
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Og her følger de sædvanlige ”opråb”.
Der har været udtrykt tvivl om snerydningen på vore fortove, hvorfor det herved
præcisere s, at vores ”snemand” KUN har som opgave at rydde fortovet langs ”store”
Baunevej.
Det er udelukkende service fra ”snemandens” side, når stikvejenes fortove bliver fejet –
det er stadigvæk den enkelte grundejer, der har rydningspligten.
De medlemmer, som fyrer i brændeovn/pejs, opfordres til at anvende brændsel, som er
EGNET TIL AFBRÆNDING I TÆT BEBOELSESOMRÅDE.
Beskær venligst jeres vejtræer, så de ikke er unødigt store – det skal være muligt at
færdes på såvel vejen som fortovet uden at få grene i hovedet.
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.
Egon Hansen

Bestyrelsen består af:
Formand
Kasserer
Næstformand
Sekretær / tv-kontakt
Bestyrelsesmedlem

Henrik Simonsen
Torben Rydiander
Egon Hansen
Niels Høiby
Any Christensen

nr. 94
nr. 170
nr. 140
nr. 98
nr. 156

43 71 72 14
43 52 35 30
43 99 92 94
43 99 53 36
43 99 42 08

Referatets indhold godkendt af:
Dato:

Dato:

____________________
DIRIGENT
Niels Sørensen

______________________
REFERENT
Niels Høiby
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