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Start kl. 18:00 - Slut kl. 22:00 
 

Deltagere: Afbud var meddelt af: 

 Erik Matthiesen  Rowena Jansson (suppl.) 

 Søren Hindkjær  Allan H. Andersen (suppl.) 

 Tommy Rosenlind   

 Tom Nymand Pedersen   

 Kurt Holtermann   

    

    

    

Dagsorden jf. forretningsorden: 

 

0. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Formanden orienterer om nyt  
3. Kassereren giver en status på regnskabet  
4. Øvrige deltagere orienterer  
5. Eventuelt  
6. Fastlæggelse af næste møde 

Referat: 

  

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referat fra Generalforsamlingen samt konstituerende bestyrelsesmøde i 
umiddelbar forlængelse heraf blev godkendt.  

  

Pkt. 2  Formanden orienterer om nyt. 
 

Kloaker/regnvandsbrøndene - Søren har haft møde og besigtigelse med 
Driftsbyen, og de tager sig af de brønde der trænger til vedligehold. Der vil ske 
noget inden for relativt kort tid. vi har nu en god kontakt hvis vi observerer flere 
huller. 
 
Vi har fået - nogle af os hvor fiber er gravet ned - brev fra YouSee om at få gratis 
indføring i huset. Efter gennemgangen af skader på vejene efter fibernedlægning – 
ca. 17 steder - har Søren og Erik været i kontakt YouSee om udbedring af skaderne 
på vores fortove og veje. 
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Fjernvarmen er ved at gå i gang. Vi har set at de har startet med lidt gravearbejde 
på udkørslen fra Bavneåsen - selv om HTF’s brochurer angiver at vi som 
grundejerforening vil blive kontakte inden de går i gang – hvilket så ikke er sket.  
 
Vi kan allerede nu se at den meget smalle gennemkørsel medfører at fx. 
Skraldebilerne kører op over og ødelægger vores kantstene og fortove (se billeder 
nedenfor). Erik har kontakt med Martin, der er byggeleder for HTF og vil tage fat i 
ham og drøfte de forskellige udfordringer. Vi må følge med og tilpasse vores 
vejvedligeholdelsesplaner til disse faktiske forhold. 
 
Vi må vente med at kigge nærmere på tilbud på vejrenovering og samarbejdet 
med kommunen om stamvejen på Hovmarken, indtil vi har overblik over 
fjernvarmeprojektet. 
 
Vi spørger hos kommunen om hvorfor der er forskel på stamvej Bavneåsen og 
Hovmarken med hensyn til udlægning som privat fælles vej hhv. kommunalt 
ansvar - og naturlig med en henvisning til beslutningsgrundlaget for dette 
(lovgivning eller byrådsbeslutning - inkl. referat). Tommy sender brev til 
Driftsbyen.  
 
På generalforsamlingen blev der stillet spørgsmål om hvilken løsning vi vælger - 
og køber - til vores vejvedligeholdelse. Vi forventer at fremlægge flere forslag når 
vi kommer så langt på en besluttende generalforsamling og efterfølgende 
ekstraordinær generalforsamling.   
 
Vi har ikke fået nogle negative bemærkninger om kontingentforhøjelsen. 

  

Pkt. 3 Kassereren giver en status på regnskabet 

Kassereren kunne oplyse at alle havde indbetalt årets kontingent – 3 måtte lige 
have en påmindelse.  

Der blev afgivet status på bankkonto og investeringer. De sidste er hårdt ramt af 
de voldsomme fald der har været i markedet som følge af renteforhøjelser og 
general usikkerhed. Den samlede formue pr. dato andrager 1,23 mio. kroner.  

Tilskud til vores nabogrundejerforening til støtte for vedligeholdelse af den ”Røde 
Legeplads” blev drøftet og vi fastholder beslutningen om at afsætte 3.000 kroner i 
fast årligt bidrag indtil videre. Dette beløb modsvarer hvad vi de seneste 6 år i 
gennemsnit har bidraget med.  

Vi har fået fornyet vores aftale om Betalingsservice – det er noget værre bøvl, men 
skal ske hvert 3. år som følge af hvidvaskreglerne.  
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Vi afregner elforbrug til vores medlem hvor hjertestarteren er opsat – uændret 500 
kroner.  

  

Pkt. 4 Øvrige deltagere orienterer 
 
Blev ikke behandlet 

  

Pkt. 5 Eventuelt 
 
Vi anmoder kommune om at optegne Haj-tænderne på vores stisystemer. De er 
næsten udvisket flere steder. Tommy kontakter Driftsbyen. 

  

Pkt. 6 Fastlæggelse af næste møde 
 
Torsdag, den 9. februar 2023 klokken 18:30 hos Tom. 
 

4. september 2022 /Tommy Rosenlind  

Mail til Driftsbyen:  
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Billeder taget den 3. september 2022 fra indkørslen til Bavneåsen 
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