
 

 

 
 

Generalforsamling den 26. marts 2009 
Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Bavneåsen-Hovmarken afholdt den 
26.marts 2009 kl. 19.00 til 19.30 i Fløng Forsamlingshus.  

Der var fremmødt 5 medlemmer + 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

 
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. 18. marts 2009. 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2009 / Bestyrelsen forslår uændret kontingent 
kr.  400,00 for 2009. 

6. Valgt af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:  

På valg: Tommy Rosenlind (genopstiller) 

Jørgen S. Rasmussen  (genopstiller ikke) 

7. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år : 

På valg: Ingen 

8. Valg af revisor for 2 år : 

På valg: Ingen 

9. Eventuelt 

 

 

Referat:  

Pkt. 1 Valg af dirigent. 

Tommy Rosenlind valgt til dirigent, der konstaterede at generalforsamlingen er lovlig jf. 
vedtægterne.  

Pkt. 2  

 

Bestyrelsens beretning. 

Et stille år uden begivenheder.  

Der har kun været et par udskiftninger i rækkerne, så vidt grundejerforeningen har fået 
oplyst.  

Vejsagen kører videre, dvs. Kurt holder kommunen’s årlige vedligeholdelse i ørerne og 
sikre at alle huller bliver lappet.  

Antenneudvalget ligger stille og afventer september 2009, hvor det analoge sendesignal 
lukkes.  

Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab  

Regnskab 2008 og budget 2009 blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen. 
Overskuddet for året 2008 blev overført til egenkapitalen som foreslået.  



 

 

Pkt. 4 Ingen forslag.  

Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent for 2009. 

Bestyrelsen forslag om uændret kontingent kr. 400,00 blev godkendt. 

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  

På valg var Tommy Rosenlind der blev genvalgt.  

Jørgen S. Rasmussen ønskede ikke at genopstille. På opfordring blev suppleant Francisco 
Ortega Vestersten indstillet af bestyrelsen til valg og blev valgt uden modkandidat.  

Pkt. 7 Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år.  

Som følge af Francisco’s valg som bestyrelsesmedlem, modtog Søren Hindkjær, Hovmar-
ken 29, opstilling som suppleant og blev valgt uden modkandidat.   

Pkt. 8 Ingen valg i år.   

Pkt. 9 Eventuelt. 

Formanden takkede Jørgen S. Rasmussen for sin tid i bestyrelsen (jf. pkt. 6). 

Jørgen S. Rasmussen havde tilbudt at sprøjte grundejerforeningen veje og kanter for 
ukrudt (i stil med tidligere år) for DKK 1.500 for en 2-årig periode, og bestyrelsen havde 
accepteret tilbuddet.   

Foreningen udsender fremover kontingentopkrævning i form af faktura, med oplysnin-
ger om mulige indbetalingsmetoder – således at udgiften til trykning af egentlige gi-
roindbetalningskort blev sparet (anslået DKK 2.000). Hvis der er tvivl så bedes kassereren 
kontaktet. Husk dog uanset indbetalingsmetode altid at angive faktura nummer og gerne 
navn og adresse så indbetalingen kan blive korrekt registret.  

Der var opfordring til at følge udviklingen i Fløng Klimaforening, og der blev henvist til 
at Høje-Taastrup Kommune havde foretage en overflyvning af kommune med henblik på 
at få en termografisk oversigt over energi-spild på enkelt-hus-niveau (noget i stil med: se 
hvor meget energispil dit hus har), og der vil forventeligt være adgang til disse informa-
tioner i løbet af efteråret 2009 via kommunens hjemmeside.  

20. april 2009 / referent: Tommy Rosenlind 

 


