Referat fra generalforsamling i
Grundejerforeningen Bavnevænget d. 18/3 – 2015
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Velkomst
Valg af dirigent og stemmeoptæller
Formandens beretning
Aflæggelse af underskrevet regnskab
Rettidigt indkomne forslag
Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
Valg til bestyrelse:
Valg af formand (Jens Ulrik genopstiller)
Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Inge genopstiller)
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Valg til revision:
Valg af 1 kritisk revisor (Alex nr. 14 er fraflyttet)
Valg af 1 revisor suppleant
Eventuelt

Velkomst ved Jens Ulrik
Florian (nr. 16) vælges til dirigent. Noterer at indkaldelsen til GF er rettidig.
Formandens beretning godkendes. Se bilag.
Gennemgang af underskrevet regnskab ved Poul. Florian spørger til om der er ændret i omfanget af snerydningen
2014/2015 hvilket ikke er tilfældet. Regnskabet godkendes.
Indkomne forslag:
a) Det foreslås at foreningen indkøber et telt der kan benyttes til vejfest og andre arrangementer. På generalforsamlingen
er der overvejende stemning for at anskaffe et telt men at det arrangeres via en ordning hvor foreningen lægger et beløb
ud på 4.000-5.000kr til indkøb af telt mod at beløbet betales tilbage til foreningen over en årrække via brugerbetaling.
Det er tanken at teltet dermed samlet set ikke kommer til at belaste foreningen. I sidste ende er det en
bestyrelsesbeslutning som behandles på næste bestyrelsesmøde.
b) Forslag om at fjerne graffiti på stendyssen og fjerne affald mellem buske og træer samt beskæring af disse. Bestyrelsen
bestiller rengøring af graffiti. Oprydning og beskæring planlægges til en egentlig oprydningsdag i stil med tidligere år.
Dorthe (nr. 4) fastlægger dato og indkalder.
c) Ideer til at forhindre kommunens lille skraldebil i at køre på stierne for tømning af skraldespande da den ødelægger
græsrabatterne. Poul har talt med formanden for Park og Vej som vil sørge for at det ikke sker igen. Vi afventer og ser
inden vi tager beslutning om afspærring. Dernæst gør forslagsstilleren opmærksom på at stien fra Højtoftevej ud for nr.
24 ikke bliver saltet på den halvdel der går ned til Bavnevænget. Bestyrelsen oplyser at denne sti ejes af
Andelsboligforeningen Bavnehøj og at det er et anliggende mellem denne og kommunen.
Fremlæggelse af budget ved Poul
Gennemgang af driftsregnskab 2014. Det halvårlige kontingent på 600,00 kr. fortsætter i 2015.
Bestyrelsen overvejer at betale en gartner for at luge ukrudt, beskære buske og træer hvis man føler tilslutningen til
oprydningsdagen er for svag.
Valg til bestyrelsen
Formand. Jens Ulrik (nr. 8) fortsætter.
Bestyrelsesmedlem. Inge (nr. 29) fortsætter.
Suppleant. Bjarke (nr. 18) fortsætter.
Valg til revision
Kritisk revisor. Morten (nr. 20) blev valgt.
Suppleant. Helle (nr.6) blev valgt.
Eventuelt
Florian (nr. 16) sender ordensreglementet ud til genopfriskning af hvad der gælder for godt naboskab.
For referat Inge Svejstrup (søs)

