
Grundejerforeningen Baunehøj    

ReferatAfbestyrelsesmøde 

lørdag den 10. februar 2018 kl. 10:00 hos formanden, Lærkehaven 48, 3500 Værløse. 

1. Referat af bestyrelsesmødet den 11. november 2017og opfølgning. Referat 

godkendes.Vejenes tilstand:Gribvand overtog selv vejene. Så det er nu lavet- og efter 

forskrifterne. PB havde møde med vejmanden. Vandet kan visse steder sive ned i 

asfalten og ødelægge den. PB tager endnu en gennemgang med dem og beder så om et 

tilbud fra dem på reparation af diverse ødelagte asfaltkanter. Inklusive en armering/ eller 

noget andet i visse udsatte sving f eks på Gelandsåsen.  

Trafiksikkerheden: ’To minus en ’er ikke en løsning til de smalle veje. Vi beslutter at lave 

en trafikmåling til sommer og finde ud af, om vi overhovedet har et problem. Juli måned 

er den bedste måned. Vi har et tilbud på 3500 + moms pr måling , vi skal have 2 målinger, 

en på Byageren og en på Bauneåsen, i alt 7000 + moms.Bestyrelses ansvarsforsikring, 

som dækker evt skadesager mod os , fejldisponering, etc.  PB har fået et tilbud fra Top 

Danmark, Danske Forsikring og de ligger på ca 1100-1200 kr. Bestyrelsenbeslutter at 

tegne en sådan forsikring og lader PB vælge mellem tilbuddene.  

2. Økonomi – status Kristian fremlægger det foreløbige regnskab og budget for Driftsregnskabet 

og Vejfonden. Best. beslutter at fremføre ønsketpå generalforsamlingen om at overføre et beløb 

på 40.000 kr ekstraordinært fra driftsregnskabet til vejfonden. Vejfonden: Vi afventer nu tilbud 

på vejreparation og der er også andre ventende tilbud, som skal ind i regnskab/budget. 

3. Generalforsamling: Smidstrup camping 13.5. kl  10. Booking er sket. 22. april senest skal 

indkaldelsen være ude. Al materiale skal være klar inden best. møde den 14.4.  

Indkaldelsen skal udsendes mellem den 16. og 22. april. PB sender udkast til formandens 

beretning til kommentar og godkendelse, plus dagsorden. 

Valg: Kristian, David og Kjeld Flemming er villige til genvalg. 

4. Eventuelt.EU har vedtaget en persondataforordning. PB har nærlæst reglerne. Vi har 

ingen ansatte, vi har ikke et register og vi sender ikke personoplysninger til hinanden, så 

vi kan ikke se, at vi skal foretage os noget. 

5. Næste møde: 14.4. kl 10 hos David. 


