Referat af bestyrelsesmøde d. 07/2 – 2018
Mødet afholdtes hos Poul og tilstede var Florian, Poul og Jens Ulrik.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde. Findes på www.bavnevaenget.dk

2.

Forberedelse af generalforsamlingen. Udkast til indkaldelse

3.

Budgetlægning

4.

Projekt Nabohjælp

5.

Eventuelt.

Referat:
1) Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet fra mødet d. 6/7 blev godkendt.

2) Forberedelse af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes i Ejer Bavnehøj Skolens aula i stil med sidste års
generalforsamling.
Dato for årets generalforsamling fastsættes til d. 19. marts 2018.
Jens Ulrik aftaler med skolens pedel.
Indkaldelsen udsendes 2 uger før generalforsamlingen.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 12.
marts 2018. Modtagne forslag kopieres og omdeles i ugen op til generalforsamlingen og
der præciseres på indkaldelsen at forslag der ønskes behandlet skal fremstilles som noget
der kan stemmes om ja/nej.
Jens Ulrik sørger for øl og vand.
Det underskrevne driftsregnskab sendes ud med indkaldelsen.

3) Budgetlægning.
Budgettet for 2018 er gennemgået.
I regnskabet for 2017 fremgår det at der er overført kr. 10.000 fra driften til vejfonden. I
budgettet for 2018 budgetteres der ligeledes med at overføre kr. 10.000 så vejfondens
midler fortsat øges.

4) Projekt Nabohjælp.
www.bavnevaenget.dk

Tilmeldingen til Nabohjælp har været beskeden, men når foråret kommer opsættes
officielle nabohjælp skilte ved de 5 indgange til Bavnevænget på stier og veje, og derved
forventes der øget opmærksomhed om projektet og en større tilslutning.

5) Eventuelt.
Poul aftaler med entreprenør Thyge Sylvester Rasmussen om forlængelse af
snerydningskontrakten for Bavnevænget. Samtidig undersøges det om der kan ryddes
bedre på vendepladesen således at overgangen mellem sti og vendeplads bliver fri for is og
sne.
Der indhentes tilbud på en renovering og forlængelse af den i dag korte rist der afslutter
stien fra fællesarealet mod vendepladsen. Risten fungerer ikke som den er i dag.

For referat Jens Ulrik Østergaard

www.bavnevaenget.dk

