Referat fra generalforsamling i
Grundejerforeningen Bavnevænget. d. 19/3 – 2014
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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 nr 8 genopstiller)
Valg af bestyrelsesmedlem (Poul nr 21 genopstiller
Valg af suppleant til bestyrelsen
8) Valg til revision:
Valg af 1 kritisk revisor (Anne Marie genopstiller)
Valg af en revisor suppleant
9) Eventuelt
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Velkomst ved Jens Ulrik
Morten vælges til dirigent. Noterer at indkaldelsen til GF er rettidig.
Formandens beretning godkendes
Gennemgang af underskrevet regnskab ved Poul. Der betones særligt at der vil komme
udgifter til vejbelægning.
Vejfonden indbetales der fortsat 10.000 årligt til. Nogle af de opsparede penge vil blive
overført til en spærret konto med bedre forrentning. Evt. overføre nogle penge fra
pluskontoen til vejfonden?
5) Casper (nr. 20) kommer med et forslag om at benytte lokale Ap-service til vedligeholdelse af
græsarealerne. det drejer sig om15 gange græsslåning årligt.
Anders (Ap-service) vender tilbage med et tilbud
Dorte har et forslag ang drænristen ved vendepladsen. Risten er netop midlertidig udbedret.
Florian tager kontakt til skanderborg kommune for deres hjælp til ny rist, da kommunen
bruger for store maskiner til at vedligeholde skolestien. Florians græskant bliver kørt i stykker.
Dorte foreslår at der sker en oprydning i hulen. specielt det der ligger mellem træerne. Jens
Ulrik og Casper ser på det.
Dorte foreslår senrydning i fuld bredde. Der drøftes behovet for dette kontra den merudgift
det vil give. der besluttes at nuværende ordning fortsætter uændret.

6)

7)

8)
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Dorte informerer om de 2 skraldesteder til hundeposer. Der lyder en enstemmig opfordring
til at vi med hunde samler efterladenskaber op fra vores hunde, og benytter disse
skraldespande dertil.
Fremlæggelse af budget ved Poul
Gennemgang af driftsregnskab 2013. Forsikring dækker de eventuelle uheld der måtte ske på
vores fællesarealer.
Kommunen har ansvaret for tilgængelighed på vores stier. Stien er en offentlig sti.
Poul vil rette henvendelse til Poul Jørgensen, for at få et overslag over udgiften til ny
vejbelægning, så vi har pengene til den tid.
Det halvårlige kontigent på 600,00 kr fortsætter i år. På næste generalforsamling tage stilling til
evt ændring i beløbet
Valg til bestyrelsen
Formand. Jens Ulrik (nr. 8) fortsætter endnu et år. tak
Bestyrelsesmedlem. Poul (nr. 21) fortsætter. Tak
Suppleant. Bjarke (nr. 18) fortsætter. Tak
Valg til revision
Valg kritisk revisor. Anne Marie fortsætter. Tak
valg suppleant. Morten (nr. 20) fortsætter.Tak
Eventuelt
Igen en snak om sne og de udfordringer der er i dette fænomen.
Aktuelt driller de store mængder af smeltevand fra den sammenkørte sne fra sneploven,
Specielt på vendepladsen. Heldigvis er det få eller uforudsigeligt hvor ofte problemet er
gældende. Men husk det ”kan” blive meget glat deroppe.
Forslag om gruskasser. evt indkøb af disse. Kontakte Thyge (snerydder) mhp om han har
nogle forslag.
Bord og bænkesæt. På den årlige fællesdag med vedligeholdelse af vores fælles arealer, har
bord og bænke været på programmet. Det 1. år blev de lakeret. Efterfølgende har vi forsøgt at
vedligeholde. Poul vil nu sørge for at de bliver skilt ad, og derefter kontakte tømrer Per, så
træet kan blive slebet ned. efterfølgende skal de olieres. Bestyrelsen sørger for dette, men
kvalificeret hjælp modtages gerne.
Drøftelse af trafiksikkerhed på Bavnevænget. Husk der er dejlige, legende børn på vejen.
Forældrene vil snakke trafikregler med børnene.
Hvad skal der til for at få flere husstande til at møde op til generalforsamling og fælles
arbejdsdage. Det er faktisk rigtig hyggeligt at mødes. og der er ikke krav om specielle
kompetencer.
Skal der stegt flæsk på bordet, eller Kirstens menu til næste generalforsamling. Kan det øge
interessen for at deltage?
Florian forspørger til Nabohjælp. Der kan skiltes med dette.
For referat Inge Svejstrup (søs)

