Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens
Grundejerforening den 3. marts 2005
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.

3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen, som var uddelt sammen med indkaldelse n til generalforsamlingen, blev kort
kommenteret af formanden.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev gennemgået af kassereren, og efter lidt debat blev det enstemmigt
godkendt.
Kassereren blev anmodet om at undersøge mulighederne for en bedre forrentning af
foreningens midler.

5. Forelæggelse af næste års budget – herunder fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes til kr. 2.880,- på baggrund af
budgettet for 2005.
Der blev lidt diskussion om fastsættelse af kontingentet, da et medlem havde stillet
forslag om at genoplive vejfonden. Forsamlingen enedes om, at hvis det endte med, at der
skulle indbetales til vejfonden, måtte det blive uafhængigt af kontingentet, som jo skal
modsvare foreningens driftsudgifter.
Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

6. Forslag fra bestyrelsen.
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.
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7. Forslag fra medlemmerne
1)

Forslag fra T.W.Jensen nr. 118:
Genoptage indbetaling til vejfonden med kr. 100,- pr. kvartal pr. medlem.

Efter nogen diskussion blev forslaget trukket tilbage. Det blev i samme anledning
henstillet til bestyrelsen, at få fuld klarhed over nogle umiddelbart uklare forhold:
Det skal klarlægges, nøjagtig HVAD vi får af ydelser for vores tilmelding til Kommunens
”Servicetilbud vedrørende private fællesveje” fra 1999.
Hvad repareres på asfaltvejene?- hvor ofte?
Bliver fortovsfliser vedligeholdt med omlægning/udskiftning?
Er trapperne til Budstikken inkluderet i aftalen?
2)

2 forslag fra I. M. & H. Schmidtke nr. 120:

A) Udskiftning/hovedreparation af antenneanlæg
Efter en del diskussion blev forslaget trukket tilbage.(Se i øvrigt under ”Eventuelt”).
B) Forbedring/udbygning af trapper til Budstikken, med slisker til barnevogn m.m.
Forslaget blev trukket tilbage.
Se kommentarer i forbindelse med pkt. 7 forslag 1.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg var:
Henrik Simonsen
Egon Hansen
Niels Høiby
Alle blev genvalgt.

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
Rene Rasch nr. 206 blev valgt for 2 år.

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.
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I forlængelse af diskussionen om vores antenneanlæg under pkt. 7. 2. A lovede
bestyrelsen, at arbejde videre med undersøgelse af alternative muligheder for
signa llevering, WebSpeed, IP -telefoni, servicekontrakt og eventuelle
modificeringer/ombygninger af forstærkere og kabler.
Bestyrelsen lover, at der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
der vil blive orienteret, om vore muligheder/begrænsninger indenfor dette spændende og
omfattende område.
På denne ekstraordinære generalforsamling skal en afstemning vise, om bestyrelsen har
mandat til at arbejde videre med evt. ændringer/udbygning af antenneanlægget.
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
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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