
Grundejerforeningen Baunehøj   

Referat 

Bestyrelsesmøde lørdag den 13. juni 2015 kl. 10.00, Riishøj-åsen 8. 

Bestyrelsen konstituerer sig. PB som formand, Lone sekretær, Kjeld næstformand, David 

Kasserer, Kristian alm medlem, Susanne suppleant. 

Vi har oplevet en del forvirring vedr. betaling af de 800 kr. i kontingent, som er nedsat i 

forhold til tidligere år. Også foreningens skifte af bank sidste sommer har givet spørgsmål. 

1. Referater af generalforsamlinger den 10. maj 

 Godkendelse og underskrift godkendt og de underskrives. 

 Udsendelse til medlemmerne:Vi sender referatet ud på hjemmesiden og via mail 

til dem, der har givet mailadresser og post til resten. 

2. Evaluering af generalforsamlingerne + opfølgning, herunder udsendelsen af materialet til 

generalforsamlingerne. Det fungerede fint i år. Der kom flere mennesker end sidste år. Vi 

diskuterer det i detaljer ved en anden lejlighed. 

3. Vedtægter grundejerforening og vejfond med indarbejdede ændringsforslag  

 Underskrift Det underskrives. 

 Udsendelse til medlemmerne:Vedtægterne lægges på hjemmesiden. 

 Kortbilag udarbejdet af landinspektør Eva Jensen. Landinspektøren er i gang med 

at udarbejde det. Det skal også sendes til hjemmesiden. 

4. Tingslysning af vedtægterne. Drøftelse af proceduren og herunder evt. bistand fra 

landinspektør eller advokat.Afventer drøftelse med advokat. 

5. Hjemmesiden. Drøftelse af mulighederne for oprydning (sletning af materiale, der er 

mere end 5 år gammelt mv.) PB foreslår, at vi sletter alt tidligere end 5 år tilbage på 

hjemmesiden, og Kristian foreslår – og det besluttes - at vi gemmer alt, der står på 

hjemmesiden på en bestemt dato og gemmer det et andet sted.Evt. på et USBstik. Man 

kan også lægge det i et ”baglokale” via hjemmesiden. PB spørger, om Kristian eller 

Susanne evt. kunne overtage styrelsen af hjemmesiden. Kristian kigger på det.  

6. Økonomi 



 Status grundejerforeningen Vi har to konti. En driftkonto på 124.000 og vejfonden 

på 494.000 

 Status vejfonden. Vi kan overføre59.200 nu, det er de 400kr.X medlemstal. Så kan 

de trække nogle renter. Det beslutter vi at gøre. 

7. Status for kontingentindbetalinger. 111 har betalt kontingent. Rykkere udsendes medio 

juni måned. 

8. Status verserende sager. Baune-åsen 16.  Kommunen arbejder med det. Vi er ikke 

længere part, men følger fortsat sagen. Vedr. Tuemosen 1. Kommunes Plan- og 

Miljøudvalg har truffet beslutning om at skurvognen tæt på vejen – som 

grundejerforeningen henvendte sigt til kommunen om i august 2013 - skal fjernes eller 

flyttes ind på grunden. 

9. Evt. behov for vedligeholdelse af veje og dræn i 2015. Vi afventer generelt kloakeringen i 

området og tager eventuelle beslutninger løbende. Vi skal holde øje med drænene.  

10. Årlig gennemgang af græsslåning og friholdelse af vejrabatter. Poul og David tager en tur 

runde. 

11. Eventuelt Gribvandhar startet processen med kloakeringen. Der bliver indkaldt til et 

orienteringsmøde i juli/august. 

12. Vi fastsætter næste møde til den 25.7. kl 10 hos Lone Klan 

 

Referat: 

Lone Sander Klan. 

 


