Referat af bestyrelsesmøde. d. 8/6 – 2009
Mødet blev afholdt hos Poul Aagaard i nr. 21. Deltagende var Jens Ulrik, Poul Aagaard og Morten
Lewandowski.
Dagsordenen for mødet var som følger:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 30/3.
Orientering og drøftelse af forsikringstilbud for grundejerforeningen.
Brøndrensning af stamvejen.
Reklamefinansieret legeplads.
Orientering om hjemmesiden www.bavnevaenget.dk.
Etablering af bord/bænke område på fællesarealet.
Aftal dato for næste bestyrelsesmøde.
Eventuelt.

Punkt 1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 30/3.

Referatet fra d. 30/3 blev godkendt uden videre tilføjelser.

Punkt 2.

Orientering og drøftelse af forsikringstilbud for grundejerforeningen.

Efter sidste bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at undersøge hvilke krav om forsikring der var for
grundejerforeningen, har Jens Ulrik fulgt op på hvilken type forsikring foreningen skulle tegne, hvis den
skulle have en. Han har forhørt sig hos Tryg forsikring om behovet og blev anbefalet en
erhvervsansvarsforsikring. Efter at have læst pjecen ”Arbejdsskade og erhvervsansvarsforsikring” fra
Forsikringsoplysningen, som Jens Ulrik har sent videre, er vi enige om at tegne en erhvervsansvarsforsikring
for grundejerforeningen. Den bliver tegnet hos Tryg.

Punkt 3.

Brøndrensning af stamvejen.

Poul har siden sidste møde været i kontakt med kommunen, for at undersøge muligheden for at for renset
stamvejens brønde i forbindelse med den kommunale rensning på de offentlige veje, imod en egenbetaling
fra foreningen. Det ville kommunen imidlertid ikke gå med til så Poul har indhentet tilbud fra nogle af
områdets entreprenører, og det bedste tilbud kom fra Byens Kloak i Horsens så vi besluttet at bestille dem
til at stå for rensning af stamvejens 27 brønde.

Punkt 4.

Reklamefinansieret legeplads.

Morten har siden sidste møde undersøgt mulighederne, for at få opstillet en reklamefinansieret legeplads
på foreningens fællesarealer, via firmaet Indu. Tilbuddet på legepladsen var meget favorabelt men den
månedlige udgift til service og vedligeholdelse var meget høj og urealistisk for foreningens budget, så det
blev vi enige om at lade ligge. Til gengæld vil Morten undersøge mulighederne for at foreningen selv ville
kunne opstille nogle legeredskaber, eksempelvis et gyngestativ, på fællesarealerne.

Punkt 5.

Orientering om hjemmesiden www.bavnevaenget.dk.

Jens Ulrik har siden sidste møde arbejdet meget på hjemmesiden og har præsenteret den og den ser rigtig
spændende ud og lover godt. Vi tiltænker at han præsenterer den for medlemmerne til næste
generalforsamling. Eventuelt på ”storskærm”, projekter.

Punkt 6.

Etablering af bord/bænke område på fællesarealet.

Jens Ulrik foreslog at der blev stillet bord/bænke op på fællesarealet, så vejens beboer ville kunne få mere
gavn af fællesarealet, og at dette ville blive brugt noget mere. Det ville foregå ved at plane et areal ud i
skråningen til højre for de store sten, hvori der vil blive lagt en form for fast underlag. Vi var alle enige om
at det vil være en rigtig god ide, så vi tog en lille udflugt til Ejer Bavnehøj for at se på de bord/bænke, som
er stillet op der. De er lavet på Skanderborg produktionsskole og Poul har haft kontaktet dem for at få et
tilbud. Vi vil alle tænke over sagen de følgende dage og så tales ved om hvad vi endeligt beslutter os for.

Punkt 7.

Aftal dato for næste bestyrelsesmøde.

Vi er kommet frem til at næste møde vil blive afholdt mandag d. 3 august, hos Jens Ulrik.

Punkt 8.

Eventuelt, vejfest.

Poul har haft snakket med sidste års festudvalg angående vejfest i år. Kaj og Birthe fra nr. 35 er forhindrede
i at kunne deltage i år, men Lisa fra nr. 22 kan godt træde til igen i år, og vil høre nr. 20 om de kunne være
interesserede i at hjælpe. En dato kunne eventuelt være d. 15 august. Vi vil holde os i kontakt med
festudvalget for at høre, om der er noget vi kan bidrage eller afhjælpe med.

