Bilag til referat af generalforsamlingen 2015

Grundejerforeningen Bavnevænget – beretning til generalforsamlingen 18. marts 2015
Bestyrelsesmøder
Foreningens bestyrelse har det seneste års tid afholdt to bestyrelsesmøder i september 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.

Dræn ved nr. 18
I 2012 blev der etableret en rensebrønd ved drænet ud for nr. 18 hvor drænet går på stikledningen under vejen
til rendestensbrønden ud for nr. 23. Til at begynde med var der godt aftræk, men hen over vinteren har der
været tydelige problemer for vandet i at løbe væk. Det har vist sig at rensebrønden var stoppet af sand og at
der efter en oprensning nu igen er fint flow i afløbet.

Oprydningsdage
Der blev sidste år ikke afholdt nogen oprydningsdag på fællesarealet som der ellers er blevet de foregående år.
Men da der er et ønske blandt flere samt i bestyrelsen om at fortsætte den frivillige model fremfor at købe sig
til arbejdet vil vi gerne gentage arrangementet i 2015.

Borde+bænke
Foreningens to borde+bænkesæt på fællesarealet har længe trængt til at blive pudset ned og få en gang olie.
Så hen over sommeren har Poul stået for at skille sættene ad, få dem høvlet hos tømmeren i Riis og oliere dem
for derefter at samle dem igen.

Græsslåning på fællesarealet
Vi har behandlet tilbud på græsslåning fra AP Service, men på trods af et let billigere tilbud har vi valgt at holde
fast i Nybro Planteservice som leverer et flot og stabilt resultat.

Vejbelægning
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Vi har forespurgt og fået prissat udgiften til ny vejbelægning når den tid kommer om forhåbentlig mange år. I
nutidskroner beløber det sig til 238.210kr.

Snerydning
Snerydning af Bavnevænget har været en overkommelig opgave denne vinter hvilket også afspejles i udgiften.
Det er bestyrelsens holdning at vejen ikke til alle tider behøver være blottet for sne, men at man med en
fornuftig balance kan begrænse udgiften til rydning samtidig med at man også kan komme forsvarligt frem.

Tilflyttere
Der har været udskiftning i et af husene i nummer 9. Velkommen til de nyankomne.

Tak
Til slut vil jeg takke resten af bestyrelsen og de enkelte grundejere for året 2014.
Jens Ulrik Østergaard
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