Grundejerforeningen Bavneåsen/Hovmarken
Generalforsamling den 30. marts 2017
Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Bavneåsen-Hovmarken afholdt den
30. marts 2017 kl. 19.00 til 20.10 i Fløng Forsamlingshus.

Der var fremmødt 3 medlemmer + 3 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 2017.
5. Fastlæggelse af kontingent for 2017
Bestyrelsen forslår uændret kr. 500,00 for 2017.
6. Valgt af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
På valg:
Søren Hindkær (genopstiller)
Tommy Rosenlind, kasserer (genopstiller)
7. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år:
På valg:
Ingen på valg i år
8. Valg af revisorsuppleant for 2 år:
På valg:
Thomas Kristoffersen (genopstiller)
9. Eventuelt

Referat:
Pkt. 1

Valg af dirigent.
Tommy blev valgt. Det kunne konstateres at indkaldelsen var omdelt rettidigt jf. vedtægterne (1-2/3-2017) og formalia jf. vedtægternes §11 og §12 var overholdt, og generalforsamlingen konstateret lovlig og beslutningsdygtig.

Pkt. 2

Bestyrelsens beretning.
Formanden fik ordet.
Sædvanligt ikke meget nyt. Vi har deltaget, som andre borgere i projektet om Vision
Fløng, med forskellige tiltag primært ved gadekæret og Møllebakkes fodboldbane. Se
mere på HTK under Vision Fløng eller på Facebook.
Beskæring af Møllebakken. Parkafdelingen er i gang i vi følger sagen, jf. parkchefen vil
de gerne se hvordan den nuværende indsats udmønter sig i virkeligheden, når der kommer blade på.
Skaderne i området er rigtigt mange. Fløng-Hedehusene jagtforening står for regulering
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en gang imellem, men der er vist begrænsninger på hvor og hvornår der kan skydes i reguleringsøjemed. Mulighed for at møde medlemmerne på Skovens Dag i Fløngskoven
den 7. maj 2017.
Internet - via en grundejer der arbejder inden for branchen - vi har droppet at få lydhørhed hos TDC. Vi kigger på hvad Tune-Net er for noget. Coax-baseret. Ejet af borgerne
selv. Tv og telefoni for ca. 350 mdl.
Alternativ er måske en trådløs internet løsning - tilbud fra ”3” - halv pris 199,- mdl ingen
oprettelse og max 250 GB pr. Måned - kræver 24 måneders binding - ingen tv inkluderet,
men trådløs router leveret med. Skriftlig information skal vi lige have skaffet, og lavet
lidt test hos ca. 5 stk., før vi må sende det ud. Individuel tilslutning, kræver ingen medlemskab.
Der var enighed om at det var en god ide at arbejde videre med.
Engangstilskud til røde legeplads og tilskud til Byfesten i Fløng – hvilket også er tilfældet for 2017
Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3

Fremlæggelse af det reviderede regnskab (se indkaldelsen).
Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt.
Bedre løsning i banken med mere digitalisering skulle gerne udmønte sig i en god besparelse på bankgebyrer.
Det blev nævnt at formuen er opsparing til vedligeholdelse af vores veje. Dog lapper
kommunen vores veje en gang årligt - dette er indeholdt i den vejserviceordning vi alle
individuelt betaler til via ejendomsskatten (735,- for 2017).

Pkt. 4

Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

Pkt. 5

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2017 på kr. 500 blev vedtaget.

Pkt. 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg var Søren Hindkær og Tommy Rosenlind, der begge blev genvalgt.

Pkt. 7

Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år.
Ikke aktuelt i år.

Pkt. 8

Valg af revisorsuppleant for 2 år.
På valg var Thomas Kristoffersen, der blev genvalgt.

Pkt. 9

Eventuelt.
Vi kan undersøge om der findes nogen private der kan maskinfeje vores veje.
Der blev spurgt om vi har nogle fællesarealer, men det er der ikke, da vi ikke har nogle
arealer at være fælles om.
Hvis der planlægges noget socialt i grundejerforening, så er der absolut mulighed for
opbakning i grundejerforeningen.
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Vi kigger lige på om der skal lave en velkomstside med oplysning om os og relevante
foreninger i Fløng til uddeling til ny naboer.
Alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig Nabohjælp.dk – så kan vi advare lokalområdet ved mistænkelige forhold. Følg evt. også Landsbylauget – Fløng Sogn’s Facebook
side, den bruges også i stor udstrækning til at sende informationer ud.
30. marts 2017 / referent: Tommy Rosenlind

Sign.

Erik Matthiesen

Tom Pedersen

Kurt Holtermann
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Søren Hindkjær

Tommy Rosenlind

