
Grundejerforeningen Baunehøj                                  11.11.2017 

Referat 

af bestyrelsesmøde lørdag den 11. november 2017 kl. 1000 hos Kjeld Flemming, Æbleparken 4, 

2970 Hørsholm. 

 

1. Referat af bestyrelsesmødet den 1. juli 2017 og opfølgning.  Godkendt 

 Økonomi: Status foreningen og vejfonden. Der er ikke sket noget siden 31.10. 

Grundejerforeningens indestående 107.150,42 - vejfonden 671.212,91.    

 Restancer og herunder verserende inkassosag. Restancer (2016 og 17) 2200 kr. i alt 

Karl Andersensvej 8. Inkassosag verserer.  

 Vi diskuterer/overvejer vedtægtsændring så omkostninger ved inkasso alene vil 

påhvile skyldner. PB vil vende emnet i sin årsberetning til Generalforsamlingen i 

2018. 

2. Kloakeringsprojektet – vejenes tilstand derefter: Der er mindre og større problemer 

forskellige steder. Specielt Tuemosen og Ved Søen. GribVand vil snart sørge for en 

slamsuger til rensning af ”floden”(langs Ved Søen). GribVand har fortsat stillet en 

ekstraordinær vejgennemgang her i efteråret i udsigt. Skal vi putte grus i eller skal vi håbe 

på, at der sker noget snart. Vi giver dem en tre/fire ugers respit, før vi gør noget. 

3. Evt. foranstaltninger til forbedring af trafiksikkerheden: Div. muligheder er blevet 

undersøgt sammen med en repræsentant fra Gribskov Kommune. Han undersøger om det 

overhovedet er muligt at lave en 2 minus 1 løsning i et sommerhusområde. Hvad det end 

skal være, skal det begynde med en trafiktælling. Der skal foretages to steder, og det 

koster 3500 pr. stk. Vi kan sende en uformel ansøgning om 2-1 vej og 30km begrænsning, 

vente med trafiktælling og så forelægge begge spørgsmål for generalforsamlingen. 

4. Vedligeholdelsesplan for vejene – status: PB har flere gange henvendt sig uden held til 

Nordkysten. Nu har han lavet en aftale med NCC – de kommer på onsdag d.15. De laver et 

overslag over omkostningerne, så tager vi den derfra. PB vil spørge dem om det specielle 



toplag af lerblanding som den, der blev lagt på Ved Søen, kan etableres på Tuemosens 

grusdel.  

5. Bestyrelsesansvarsforsikring – skal vi have en sådan? De fleste grundejerforbund har en 

sådan. Den koster ca. 1100 om året. Vi opretter en sådan. PB opretter og K betaler 

6. Repræsentantskabsmødet den 24. september 2017 i Gribskov Grundejerforbund Øst: 

PB orienterede om mødet og herunder om det indledende møde med repræsentanter de 

politiske partier i kommunen.  

7. Eventuelt – herunder orientering om ejerskifter.  


