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Grundejerforeningen Bavnevænget – beretning til generalforsamlingen 19. marts 2014
Bestyrelsesmøder
Foreningens bestyrelse har det seneste års tid afholdt to bestyrelsesmøder i juni og februar måned. Det første
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev blandt andet brugt på at konstituere posterne som forblev
uændrede med Poul Aagaard som kasserer og Inge Svejstrup som sekretær. Vi opfordrer i øvrigt til at følge
med i dagsordner og referater som slås op på hjemmesiden www.bavnevaenget.dk

Dræn og drænrist på vendepladsen
I 2012 blev der udført en spuling af drænet på vendepladsen og vi synes i 2013 at se en positiv effekt af denne
spuling. Der kommer ikke længere nævneværdig vand ud af støttemuren på hjørnet af stien og vendepladsen
hvilket også har været medvirkende til at minimere isdannelser på vendepladsen gennem vinteren.
Det er derimod nødvendigt at udskifte drænristen hvor stien ender ved vendepladsen, da denne er af en for
dårlig kvalitet og beskadiget efter overkørsel.

Oprydningsdage
Der er blevet afholdt en oprydningsdag d. 26/5 hvor der blev arbejdet med at fjerne ukrudt mellem buskene på
fællesarealet og langs stien ned mod Risvej. Året forinden blev der udbredt barkflis hvilket har lettet arbejdet
betydeligt, så vi var færdige ved middagstid. Fremmødet var cirka 10 personer som sagtens kunne have været
flere, men der er et ønske blandt de fremmødte og i bestyrelsen om at fortsætte den frivillige model fremfor at
købe sig til arbejdet pga. det sociale aspekt. Det er en aktivitet som vi gerne vil gentage i 2014.

Læhegn og borde+bænke
I sensommeren er læhegnet mellem fællesarealet og marken blevet beskåret for grene, så det igen er muligt
for gartneren at slå græs helt ind til krattet. Beskæringen har Poul stået for.
Foreningens to borde+bænkesæt på fællesarealet trænger til at blive pudset ned og få en gang olie. Det er
planen at skille sættene ad, høvle dem på afretter og oliere dem før de samles igen. Giv gerne besked til Poul
hvis du kan hjælpe med at skille ad og samle.
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Snerydning
Vinteren 2013/2014 har været usædvanlig mild hvad sne og frost angår, men også hvad angår udgiften til
snerydning. Når der er sne ryddes vejen ikke i sin fulde bredde men kun i midten hvilket i sidste ende gør
udgiften til snerydningen lavere, og det er bestyrelsens holdning at vi ikke ønsker at fordyre denne post ved at
rydde i vejens fulde bredde eller tage særlige hensyn.
Tilflyttere
Der har været udskiftning i to af husene i nummer 13 og nummer 16. Velkommen til de nyankomne.

Tak
Til slut vil jeg takke resten af bestyrelsen og de enkelte grundejere for året 2013.
Jens Ulrik Østergaard
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