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Generalforsamling den 29. marts 2012 
Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Bavneåsen-Hovmarken afholdt den 
29. marts 2012 kl. 19.00 til 20.00 i Fløng Forsamlingshus.  

Der var fremmødt flere medlemmer + 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

 
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. 21. marts 2012. 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2012 / Bestyrelsen forslår uændret kr. 500,00 for 
2012. 

6. Valgt af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:  

På valg: Erik Matthiesen (genopstiller) 

Tom Nymand Pedersen (genopstiller) 

Kurt Holtermann (genopstiller) 

7. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år: 

På valg: Michael Overlade (genopstiller) 

                     En ny suppleant hvis det er muligt. 

8. Valg af revisor for 2 år: 

På valg: Ole Brinkbæk (genopstiller) 

9. Eventuelt 

 

 

 

 

Referat:  

Pkt. 1 Valg af dirigent. 

Erik Matthiesen, der konstaterede at generalforsamlingen er lovlig jf. vedtægterne.  

Pkt. 2  

 

Bestyrelsens beretning. 

Det har igen været et stille år, dog med et enkelt lille skvulp til sidst, nemlig kommunens 
forslag om at ændre Fløng til fjernvarmeområde – dvs. indføre tilslutningspligt for bl.a. 
medlemmerne i vores grundejerforening.  

På grund af denne meddelelse, fik vi samlet en hel del af områdets øvrige grundejerfore-
ninger til et fællesmøde, hvor vi drøftede muligheden for at lave bl.a. en fælles indsigelse 
mod det fremlagte forslag, der var direkte fejlbehæftet, og som selve høringsprocessen og 
informationsniveauet i kommunens standardskrivelse til borgerne her i Fløng.  
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Der var enighed om at det kunne vi godt finde sammen om, og der var også enighed om 
at ingen af de repræsenterede grundejerforeningen havde mandat til at være for eller 
imod selve projektet med fjernvarme, og derfor måtte alle hjem og kontakte medlemmer-
ne via en spørgeskemaundersøgelse og/eller ekstraordinære generalforsamlinger.  

Nu trak kommunen så til sidst forslaget, og samarbejdet blev derfor sat i bero, men vi var 
alle enige om at det var godt og givende at have fundet sammen i en form for fælles fo-
rum, og det blev aftalt at vi forsøger at holde kontakten med et årligt summemøde besty-
relserne imellem.  

På vores hjemmesides Blog findes lidt mere information om ”fjernvarmesagen”.  

Samtidig blev det nævnt, at vi forsat – med god frivillig hjælp fra Kurt – sprøjter vores 
kantstene for ukrudt, for dermed at sikre at de kan holde lidt længere og samtidig er lidt 
pænere at se på.  

Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab  

Det reviderede regnskab for 2011 og budgetforslag for 2012 blev gennemgået og god-
kendt.  

Foreningens midler er som hidtil målrettet renovering af vejene, og midlerne placeres 
løbende i investeringsbeviser baseret på korte obligationer for at opnå lidt forretning af 
disse. 

Pkt. 4 Indkomne forslag.  

Der var ikke indkommet nogen forslag  

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

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  

På valg var Erik Matthiesen, Tom Nymand Pedersen og Kurt Holtermann, der alle blev 
genvalgt.    

Pkt. 7 Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år.  

På valg var Michael Overlade, der blev genvalgt. Der var ikke andre der ønskede at op-
stille.   

Pkt. 8 Valg af revisor for 2 år.  

På valg var Ole Brinkbæk, der blev genvalgt.  

Pkt. 9 Eventuelt. 

Ingen emner.  

18. juni 2012 / referent: Tommy Rosenlind 

 


