
Grundejerforeningen Baunehøj 

REFERAT 

For bestyrelsesmøde lørdag den 7. juli 2018 kl. 10.30, Riishøj-åsen 8. 

1. Opfølgning på generalforsamlingen den 10. maj 2018, herunder regnskaber og budgetter til 

hjemmesiden. Kopi af referatet med underskrifter fra bestyrelse og dirigent vil være at finde på 

hjemmesiden snarest. 

2. Konstituering af bestyrelsenBestyrelsenkonstituerer sig som tilforn. Poul Bukh som 

formand, Kjeld Flemming som næstformand,Kristian Gam som kasserer, Lone Sander Klan 

som sekretær, David Philpots som alm bestyrelsesmedlem og Susanne Boëtius som 

suppleant.    

3. ØkonomiRegnskabet følger nogenlunde budgettet. 

Status Foreningskontoen  pr.4.7.2018 er på  kr.77.268,48 

Vejfonden  pr.4.7.2018 er på kr. 784.151,34 

 Kontingentindbetalinger og restancer. Der er 14 restancer på fuldgyldige 

medlemmer.  Der er et medlem som er i restance for 2016, 2017 + 

2018.Bestyrelsener enige om fortsat at sende sådanne restancer i fogedretten. 

 Kristian vil undersøge, om man kan oprette MobilePay (specielt 

erhvervskontaktnummer)  til at modtage kontingent på. 

4. Vejgennemgang den 26. juni 2018 med GribVand – opsamling efter 

kloakeringsarbejdetMunck har ikke lavet ny asfalt på hele Tuemosen, som oprindelig 

aftalt.Gribvandtager emnet op med entreprenøren.  Kan vi tilbyde at betale det halve? 

Bestyrelse afventer udsagn fra Gribvandom  udfaldet af forhandlinger med entreprenøren. 

Wageråsen- efter aftale er der lagt asfalt over hele bredden. Der er dog et ”badekar” 

tilbage, som vil blive lavet. 

5. Status på arbejdet med vejrabatter og asfaltreparationer.Rabatter og asfaltreparationer.  

Rabatterne er skåret, så de nu ligger under asfaltniveauet, for derved at beskytte asfalten. 



Armeringen er også ved at være på plads. Den aftalte gennemskylninger af drænledninger 

fra de fire vejbrøndevil ske snarest.  De vil skylle alle fire brønde igennem og lade os vide, 

om de fungerer. 

Udførelsen af asfaltarbejdet forventes at ske efter sommerferien. De opstillede røde kegler 

ved opgravningerne vil blive stående indtil da. 

6. Persondata/privatslivspolitik – skal vi have regler herfor og betydningen heraf.Vi beslutter at 

benytte modellen, som Poul har fået, og han udfylder foreløbigt konsekvensdelen. 

7. Trafikmåling uge 30/31.  Der vil blive målt på Byageren og Baune-åsen. 

8. Årlig gennemgang af græsslåning og beskæringer?Kristian og Poul går en tur og kigger på 

hele området.  D.23.7.2018 

9. Orientering fra Forårsmødet den 4. juni 2018 – fællesmødet mellem 

Landliggersammenslutningen og Gribskov Grundejerforbund Øst.PB giver et kort resume af 

mødet, som han deltog i. 

10. Mødekalender 2018/19 Søndag d. 30.9.2018 kl 10 hos Lone Sander Klan.  

Generalforsamling   søndag 19.maj 2019  

Indkaldelse udsendes senest 28.4. 2019 

Bestyrelsesmøde søndag 7.4. 2019 

Evtbestyrelsesmøde  Februar  søndag 3.2. 2019 

11. Eventuelt.Ingen emner. 

Lone Sander Klan 

(Sekretær) 


