
Navn Adresse Telefon / mail 
På valg 
igen i år 

Erik Matthiesen (Formand) Hovmarken 63 
46 56 34 98 
Ematt@vip.cypercity.dk 

2014 

Tom Nymand Pedersen 
(Næstformand) 

Hovmarken 30 
46 56 21 90 
Hovmarken.30@mail.dk 

2014 

Kurt Holtermann Bavneåsen 48 
46 56 01 73 
kurtholtermann@yahoo.dk 

2014 

Tommy Rosenlind (Kasserer) Bavneåsen 40 
26 11 05 37 
rosenlind@mail.dk 

2015 

Søren Hindkjær (Suppl.) Hovmarken 29 
46 56 59 88 
hindkjaer@tiscali.dk 

2015 

Michael O. Overlade (Suppl.) Bavneåsen 44 
46 56 25 31 
overlade@sol.dk 

2014 

Ole Brinkbæk  (revisor) Hovmarken 41  2014 

Thomas Christoffersen  
(revisorsuppleant) 

Hovmarken 19  2015 

Foreningens e-mail mail@bavneaasen-hovmarken.dk 

Foreningen hjemmeside www.bavneaasen-hovmarken.dk 

Side 4 

Adresseliste for bestyrelsen:  

  
… nyhederne fortsat fra side 1 

 

VI STØTTER LANDSBYLAUGET 
Grundejerforeningen støtter op om Lands-
bylauget—Fløng Sogn, og er medlem som 
interessemedlem.  
Du/I kan også blive personlige medlem-
mer.  
Se mere på:       www.floenglaug.dk 
 
 
 
 
 

 

 
 

KORREKT NAVN ? 
Foreningen har ikke adgang til offentlige 
registre om ejerforhold på ejendommene i 
vores grundejerforening, og vi vil derfor 
være meget taknemlige hvis vi får at vide, 
at der er angivet forkert navn på kontin-
gentopkrævningen. I langt de fleste tilfæl-
de får vi besked fra ejendomsmægler / 
advokat, og kun således kan vi holde styr 
på medlemmerne.  
 
 
REDAKTION:  
Alle artikler er lavet af Tommy Rosenlind, der således har det 
fulde redaktionelle ansvar. 

Side 1 

Grundejerforeningen Bavneåsen/Hovmarken  

NYHEDSBREV MAJ/JUNI 2013 
Indhold: 
 
• Nyheder og information 
• Referat fra generalforsamlingen den 21. marts 2013 
• Navne og adresser mv. på bestyrelsen 

KONTINGENT FOR 2013 
Kontingentet bliver opkrævet via separat 
opkrævning, og sidste frist for betaling er 
1/7-2013.  
Sammen med dette nyhedsbrev får du en 
faktura med betalingsoplysninger—husk 
at angive FAKTURANUMMER så vi kan 
se hvem der betaler og få bogføringen på 
plads. 
 

VIS HENSYN TIL NABOERNE 
Det kan konstateres, at vores ordensregler 
med hensyn til tidspunkter for græsslåning 
mv. ikke overholdes i udpræget grad. Vi 
vil derfor gentage dem her, og henstille til 
at disse tider overholdes.  
 
Brug af motoriserede haveredskaber må 
alene finde sted inden for nedennævnte 
tidspunkter: 
 
 
 
 

• Hverdage  fra 9.00 til 19.00 

• Lørdage  fra 9.00 til 15.00 

• Søn– og  

     helligdage  fra 9.00 til 13.00 

 

SÆT FARTEN NED ! 
Desværre må vi igen bede om at vi alle 
passer på og tilpasser farten på vores veje. 
Der er mange nye børnefamilier i området. 
.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NABOHJÆLP.DK 

Du kan også tilmelde dig til Nabo-
hjælp.dk—det er ganske nemt og gratis.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Nyhederne fortsættes på side 4 ... 

NYHEDER 



Side 2 

Dagsorden jf. vedtægterne:  
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet under pkt. 4 skal være  

formanden (Erik Matthiesen, Hovmarken 63) i hænde, senest 8 dage før  

generalforsamlingen, dvs. 13. marts 2013. 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2013 / Bestyrelsen forslår uændret kr. 500,00 for                              
2013. 

6. Valgt af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:  

På valg:  Søren Hindkjær (genopstiller) 

Tommy Rosenlind (genopstiller) 

7. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år: 

På valg:  En ny suppleant hvis det er muligt. 

8. Valg af revisorsuppleant for 2 år: 

På valg:  Thomas Christoffersen (genopstiller) 

9. Eventuelt  

Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Bavneåsen-Hovmarken afholdt den 21. 
marts 2013 kl. 19.00 til 20.15 i Fløng Forsamlingshus.  
Der var fremmødt 2 medlemmer + 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.  

Generalforsamling den 21. marts 2013 

Referat:   

Pkt. 1 Valg af dirigent. 
Tommy Rosenlind valgt til dirigent, og han kunne konstaterer at generalforsamlingen 
var lovlig og beslutningsdygtig jf. vedtægternes § 10 og § 11.  

Pkt. 2 

  
Bestyrelsens beretning.  
Der er ikke meget at berette. Der har været lidt møde med de øvrige grundejerfore-
ninger, Klimaforeningen og Landsbylauget med henblik på lidt samarbejde og under-
søgelser om fjernvarmeforslagene. Projektforslag er nu fremlagt for Vest-Fløng og 
vores medlemmer er som sådan ude af betragtning. 
 
Der kommer igen får på møllebakken og kommunen har lavet hegnet. 
 
Beretningen blev herefter godkendt.  

Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Det reviderede og underskrevne regnskab for 2012 og budget for 2013 blev 
gennemgået og godkendt.  

Pkt. 4 Indkomne forslag. 
 Fra bestyrelsen blev stillet forslag at vi bakker op om Nabohjælp.dk. 
Bestyrelsen anbefaler at man tilmelder sig nabohjælp.dk, og at vi investerer i et par 
skilte til placering ved indkørselsvejene (ca. 500 kr. pr. stk.) - og evt. på stierne der 
ligger op til foreningen. Det blev godkendt at bestyrelsen arbejder videre med dette 
og – efter opnået tilladelse hos kommunen – indkøber og opsætter det antal skilte der 
vurderes passende – som minimum ved indkørselsvejene.  
                                                                                                                              fortsættes... 

  

  

Side 3 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2013 / Bestyrelsen forslår uændret kr. 500,00 for                              

Teksten er meget lille, men referatet kan findes på vores hjemmesider, hvor 
det også kan udskrives i et pdf-dokument med normal tekststørrelse (A4 for-
mat).Endelig kan referatet efter forudgående aftale, afhentes hos Tommy Ro-
senlind, Bavneåsen 40. 

Pkt. 4 
...forsat 

Et medlem havde stillet forslag om at grundejerforeningen indhentede tilbud på en 
regelmæssig halvårlig fejning/støvsugning af vores veje. 
Det blev besluttet at bestyrelsen undersøger om det ikke er en del af vores serviceord-
ning hos kommunen i forvejen og at det blot er ”glemt” - ellers om det var en mulig-
hed at få udvidet servicen og afhængigt af svaret herpå – om der er alternative entre-
prenører.   
 
Et medlem havde stillet forslag om at bestyrelsen skulle undersøge muligheder, be-
tingelser og priser – samt iværksætte installation af Fiberkabel i vores område – så vi 
kunne være forberedt på den digitale fremtid – og nutid bl.a. med svingende modta-
gerforhold på HD-TV og internet. En problemstilling der ikke var ukendt blandt de 
fremmødte. Der var en del debat om emnet – som tidligere har været behandlet i 
bestyrelsen for et par år tilbage. En grundlæggende problemstilling er at det alene er 
TDC der har retten til Fiber i vores område (hele Sjælland faktisk) – og det således er 
dem der suverænt bestemmer tempoet i udrulning af fiber – og da de samtidig ejer 
det eksisterende kobberkabelnet, så er motivation ikke overvældende. Der er mange 
kommentarer herom på internettet om denne problemstilling.  
Det blev besluttet at bestyrelsen retter henvendelse til TDC for at få et skriftligt til-
sagn – eller det modsatte – om udrulning af fiber her i GF samt evt. betingelse og 
priser. Og på baggrund af dette svar – tager sagen videre til Landsbylauget for at få 
en samlet løsning for hele Fløng forhåbentlig med støtte fra kommunen.  
  
Et medlem spurgte bestyrelsen om der havde været kontakt til Landsbylauget om at 
få Fløng på skilte på afkørslerne på motorvejen fra vest – alternativt en bedre skilt-
ning på Roskildevej der viser mod Fløng via Vesterled, der er kun det lille skilt på 
vejen. Et større orienteringsskilt kunne godt sættes op lidt før. Det er en stor udfor-
dring for gæster at finde vej. Det blev besluttet at bestyrelsen fremsætter forslaget 
videre til Landsbylauget, der i forvejen har en dialog med Vejdirektoratet og kommu-
nen om samme problemstilling.  

Pkt. 5 Bestyrelsens forslag til kontingent for 2012 på kr. 500 blev vedtaget.    

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  
Søren Hindkjær og Tommy Rosenlind blev genvalgt uden modkandidater.  

Pkt. 7 Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år.  
Der var ikke opstillet kandidat til en supplerende suppleant.  

Pkt. 8 Valg af revisorsuppleant for 2 år.  
Thomas Christoffersen blev genvalgt.  

Pkt. 9 Eventuelt. 
På forespørgsel kunne bestyrelsen oplyse at der ingen henvendelse vedr. fastelavns-
støtte havde været, men tilbuddet står fortsat ved magt. Der har ikke været noget 
mere fremme med en fælles vejfest, der holdes vist en del individuelle fester for egen 
regning rundt i grundejerforeningen.  
 
Der var spørgsmål vedrørende vedligeholdelse af brostensoverkørsler og det er nød-
vendigt at vi selv lavet eventuelle huller i indeværende år, hvis det er os selv der har 
ansvaret – vi kigger lige arkiverne igennem for at sikre at det ikke er kommunen der 
har ansvaret.  


