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Generalforsamling den 24. april 2014 
Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Bavneåsen-Hovmarken afholdt den 
24. april 2014 kl. 19.00 til 20.00 i Fløng Forsamlingshus.  

Der var fremmødt 4 medlemmer + 5 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. 16. april 2014. 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2014 / Bestyrelsen forslår uændret kr. 500,00 for 
2014. 

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. 

Tommy blev valgt. Det kunne konstateres at indkaldelsen var udsendt rettidigt jf. ved-
tægterne, og trods det jf. vedtægterne sene tidspunkt for afholdelse blev generalforsam-
lingen konstateret lovlig.   

Pkt. 2  

 

Bestyrelsens beretning. 

Formanden fik ordet. Der er ikke meget at fortælle.  

Vi har købt nabohjælp skilte og opsat disse ved indkørslerne til vores forening og vi kan 
opfordre til man tilmelder sig via www.nabohjælp.dk – det er ganske gratis.  

Vi har været nødsaget til at tilmelde digital post. Kassereren er oprettet med medarbej-

http://www.nabohjælp.dk/
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der-id hos NemId og vi har nu en digital postkasse.  

Fortsat debat om internet og telefoni, men der er ikke nogle umiddelbare løsninger, da vi 
ikke har fiber i vores område. Vi har via Landsbylauget – Fløng Sogn gjort kommunen op-
mærksom på problemet, men det er så derfra sendt til KL (Kommunernes Landsforening) 
da det er et generelt problem for alle udkantsområder i hele landet. 

Skiltningen mod Fløng når man kommer på motorvejen vestfra er ikke en mulighed viser 
svar som Landsbylauget har fået fra Vejdirektoratet (se evt. mail på www.floenglaug.dk) . 

Fjernvarme er nu ved at blive etableret i Vest-Fløng, og det giver nogle trafikale udfor-
dringer – der er klaget over den dårlige information via Landsbylauget overfor kommu-
nen.  

Beretningen blev godkendt.  

Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab (se indkaldelsen) 

Det reviderede regnskab for 2013 og budgetforslag for 2014 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 2014 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.  

Samtidig blev Lisbeth Hammel, Hovmarken 26, nyvalgt som suppleant til bestyrelsen.   

Pkt. 8 Valg af revisor for 2 år.  

På valg var Ole Brinkbæk, der blev genvalgt.  

Pkt. 9 Eventuelt. 

Der var lidt spørgsmål og debat om bl.a. cykelstier og de afmærkninger kommunen har 
sat op. Der findes mere information på kommunens hjemmeside 
(http://www.htk.dk/Fritid/Idraet-motion/).  

Og så var der opfordring til at der måske blev igangsat initiativer til afholdelse af en by-
fest for hele Fløng – dette drøftes i regi af Landsbylauget, hvor Tommy tager det med.  

24. april 2014 / referent: Tommy Rosenlind 
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