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Vores regnskaber ligger tilgængelige på vores 
hjemmeside: 
 

https://bavneaasen-hovmarken.dk/ 
 
Selv om de er lagt op som u-reviderede, så er der 
efterfølgende gennemført og godkendt revision. 
 
Du finder også vores vedtægter samt mange andre 
informationer.  
 

 
 
 

  
 

Grundejerforeningen Bauneåsen/Hovmarken 
 
 

25. april  2022 kl. 19:00-21:00  
(spisning fra kl. 18:00) 

 
  i Fløng Forsamlingshus 

Fløng Byvej 12A  

 

INDHOLD: 

Bestyrelsens bemærkninger side 2 
Dagsorden side 3 
Regnskaber for 2019, 2020 og 2021 side 4 
 

 

TILMELDING: Mødet vil starte med fælles spisning, kaffe, øl/vand og 
derfor vil bestyrelsen være taknemmelige for at medlemmer tilkendegiver 
deltagelse til kassereren  
Tommy Rosenlind på telefon 2611 0537 (evt. SMS) eller pr. e-mail til  

mail@bavneaasen-hovmarken.dk 
 
Du har mulighed for at se foreningens vedtægter i sin helhed på hjemme-

siderne med adressen: https://bavneaasen-hovmarken.dk/ 
 

Bestyrelsen 

CVR-nr: 
25 89 49 95 

Indkaldelse til 
Generalforsamling 

for 

1 
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BESTYRELSENS BEMÆRKNINGER. 
 

Kære grundejer, 
 
Foråret er over os, og endelig ser det ud til at vi er ude af COVID-19 paradig-
met, så vi igen føler det er ansvarligt at indkalde til generalforsamling.  
 
Vi glæder os til at se jer igen, alle jer ”gamle” og hilse på nogle af de mange 
nye der er flyttet ind i vores lille forening.  
 
Ekstraordinært vil vi derfor starte årets generalforsamling med lidt spisning, 
inden vi kaster os ud i 3 års regnskaber, valg til alle bestyrelsesposter og en 
beretning om de mange ting der sker i øjeblikket rundt omkring os: 
 

• Renovering af vores veje og fortove 
• Mulige tidsplaner 
• Tanker om finansiering og forventning til prisen  
• Vores vedtægter i den forbindelse 

• Fjernvarme og Fibergravearbejdet 
• Indkøb af Hjertestarter 
• Støtte til ”Den Røde Legeplads” 
• Vores opsparing og formålet med denne 

 
Og så skal vi have tilgivelse på de mange ”overtrædelser” af vores vedtægter 
som vi har foretaget i løbet af de seneste par år.  
 
Vi skal bede om at I tilmelder jer til spisning fra klokken 18:00- se nederst på 
forsiden.  
 
Håber vi ses den 25. april 2022.  

DAGSORDEN jf. vedtægterne 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning, herunder 

Renovering af veje, Hjertestarter, Fibernet, Fjernvarme 

3. Fremlæggelse reviderede regnskaber for 2019, 2020 og 2021 

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. senest den 
18. april 2022. 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2022 / Bestyrelsen forslår forhø-
jelse til kr. 750,00 for 2022. Motiveringen er at øge opsparin-
gen til vejene så meget som muligt. Seneste stigning ligger 11 
år tilbage.  

6. Valgt af bestyrelsesmedlemmer:  
 På valg for 2 år: Erik Matthiesen, formand (genopstiller) 

    Tom Nymand Pedersen, næstformand  (genopstiller) 

    Kurt Holtermann (genopstiller) 

 På valg for 1 år:  Søren Hindkjær (genopstiller) 

    Tommy Rosenlind, kasserer (genopstiller) 

7. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år : 
 På valg:  Allan Andersen (genopstiller) 

    En vakant plads 

8. Valg af revisor for 2 år : 
 På valg:   Ole Brinkbæk (genopstiller) 

9. Eventuelt 

 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
 
 
 
Formand:  Erik Matthiesen   Hovmarken 63  Tlf. 4020 3083 
Næstformand:  Tom Nymand Pedersen  Hovmarken 30  Tlf. 4656 2190 
Kasserer :  Tommy Rosenlind  Bavneåsen 40  Tlf. 2611 0537 
   Søren Hindkjær   Hovmarken 29  Tlf. 4656 5988 
   Kurt Holtermann   Bavneåsen 48  Tlf. 4656 0173 
Suppleanter:  Allan H. Andersen  Hovmarken 4  Tlf. 2251 9975 
Revisor   Ole Brinkbæk   Hovmarken 41  Tlf. 4959 1490 
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