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 Fløng, maj 2001 

 
Til Grundejerne 
 
REFERAT 
 
På den ordinære generalforsamling den 3. april 2001 var fremmødt bestyrelsen i sin helhed samt 8 
medlemmer, ialt 13 personer.  
 
Formanden, der blev valgt som dirigent, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, men 
beklagede at den først blev afhold i april måned og ikke i marts som foreskrevet i vedtægterne. 
Dette skyldes at der derved kunne opnås deltagelse af den fulde bestyrelse. 
 
Formanden berettede at foreningen havde investeret ca. 125.000 kroner af foreningens midler i 
obligationer, jf. beslutning på sidste år generalforsamling. 
 
Bestyrelsen har ikke haft sager til behandling fra medlemmerne i det forløbne år. 
 
Foreningen har modtaget udkast fra Høje-Taastrup kommune til en ny byplanvedtægt / lokalplan for 
området (til erstatning af den på samtlige ejendomme tinglyste deklaration nr. 5.05,) og bestyrelsen 
korresponderer fortsat med kommunen om dette forslag. Forslaget kan muligvis medføre at der 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, da det kan have stor betydning for medlemmerne. 
Nærmere information følger, når bestyrelsen har noget mere konkret fra kommunen. 
 
Kassereren fremlagde regnskab for år 2000 og budget for år 2001, der begge blev enstemmigt 
vedtaget. Kontingentet fastholdes på 400 kroner årligt. Foreningens midler forventes fremover 
primært at skulle anvendes til vedligeholdelse af vores veje. 
 
Jørgen S. Rasmussen, Bavneåsen 18, var på valg og blev genvalgt. 
 
Foreningens sekretær igennem 20 år, Kjell Jørgensen ønskede ikke genvalg, og i stedet blev valgt 
Tommy Rosenlind, Bavneåsen 40, til bestyrelsen. 
 
Formanden takkede Kjell Jørgensen for et godt og gedigent samarbejde igennem 20 år. 
 
Som bestyrelsessuppleant blev valgt Kaj Jørgensen, Bavneåsen 6, og som revisorsuppleant blev 
valgt Ole Brinkbæk, Hovmarken 41. 
 
KONTINGENT 
 
Indbetaling skal ske  inden den 30/6 – 2000 -  HUSK at angive indbetaler 
på girokortet, idet manglende afsender giver kassereren unødig ekstraarbejde. 
Bestyrelsen har vedtaget, at manglende indbetaling med rykker til følge vil blive pålagt 
et rykkergebyr på  kr. 100,-   
 
Som noget nyt er der i de fleste tilfælde angivet angivet navn på indbetalingskortet. Hvis navnet 
ikke er korrekt, bedes dette rettet, så medlemslisten kan blive ajourført. 
 
Navneoplysningerne er hentes fra lokalbogen 2001-02 fra TDC.           
 
SERVICEMEDDELELSE 
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Brug af motorplæneklipper og motorsav må kun finde sted på flg. tidspunkter: 
 
• Hverdage fra kl. 09.00 til kl. 19.00  
• Lørdage, søn- og helligdage fra kl. 09.00 til kl. 1300 
 
Disse tider skal overholdes af hensyn til dine naboer, som gerne vil være fri for disse støjende 
maskiner. 
 
Bevoksning ,der breder sig ud over gangstier/fortov, bedes beskåret, så der er fri passage. 
 
Af hensyn til legende børn skal hastigheden på vejene indenfor grundejerforeningens  
område holdes på lavest mulige niveau. 
 
Parkeringsarealerne i grundejerforeningen er ikke beregnet til lastvogne og campingvogne. 
Der kan henvises til P-arealerne ved viadukten ved motorvejen (på Fløngvej). 
 
GRUNDEJERFORENINGEN PÅ INTERNETTET 
 
Grundejerforeningen har etableret en internetportal, der bl.a. indeholder: 
 
☺ Referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder 
☺ Foreningens vedtægter 
☺ Nyttige links 

 
Hjemmeside adressen er: http://home9.inet.tele.dk/ter/GFindex.htm 
 
GOD SOMMER ØNSKES AF BESTYRELSEN: 
          
  
Formand C. O. Rachlitz Bavneåsen 56  4656 4154 
Kasserer Per Hansen Hovmarken 27  4656 5415 
Sekretær Tommy Rosenlind Bavneåsen 40  4656 5050 
 Erik Matthiesen Hovmarken 63  4656 3498 
 Jørgen S. Rasmussen Bavneåsen 18  
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