Referat af generalforsamling Grundejerforeningen Baunehøj
Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.15 i Skyttehuset Søholt, Platanvej 17
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af næste års kontingent.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5. Valg af revisor og suppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

1. Dirigent: Åse Andersson valgt og dagsorden godkendt. Generalforsamlingen er
rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning: Se bilag. Formandens beretning godkendt.

3. Regnskab 2021 og Budget for 2022:
- Regnskabet for 2021 godkendt
- Budget for 2022 godkendt.
Kontingent for 2022 fastsat til 250 kr.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Bestyrelsen:
Thomas Nissen, Hvedevænget 3 - ikke på valg
Ejnar Steffensen, Havretoften 8 - ikke på valg
Ole Andersen, Havrevænget 12 - genvalgt for 2 år

Kim Søgaard, Havrevænget 28 - genvalgt for 2 år
Pia Skyttergaard, Havrevænget 1 - ikke på valg
Suppleanter:
Suna Rokkjær, Bavnehøjvej 57 - genvalgt for 1 år
Anne Louise Skoven Koch, Bavnehøjvej 55 - nyvalgt for 1 år

5. Valg af revisor og suppleant:
Revisor:

Jørn Würtz Hvedevænget 1

Genvalgt for 2 år

Revisor:

Morten Fenger-Grøn Havrevænget 35

Ikke på valg

Rev. supp: Ib Stæhr

Hvedevænget 7

Genvalgt for 1 år

6. Indkomne forslag:
Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for model, placering og finansiering af
hjertestarter i foreningen og foreslår følgende køb og placering:
Køb med god rabat af hjertestarter: Zoll AED Plus DK monteret i skab: Claus
Andersen HSS100 AED udendørs vægskab i en periode på ydermuren ved Kent
Jørgensen, Bavnehøjvej 50.
Forslaget blev drøftet og vedtaget.

7. Eventuelt:
- Trappen for enden af Rugvænget mod Havrevænget er ikke egnet til klapvogne.
’Kørebanerne’ er for smalle til nutidige vogne. Via givetpraj til Silkeborg kommune er
der gjort opmærksom på det. Status er at problemet bliver vurderet og dernæst
besluttes det, om en udbedring skal indgå i prioritering og daglig drift.
- Pga. en forglemmelse har vi ikke hyret KFUM-spejderne til at samle juletræer ind
for grundejerlauget i år. Vi prøver igen næste år.
- Vi drøftede placering af containere. I år har vi droppet den sene containerrunde i
oktober. Til gengæld forsøger vi i år at have tre containere ad gangen jævnt fordelt i

området. Lad os være opmærksomme på, hvordan brugen af containerne forløber i
år, så vi har grundlag for at lægge en god plan næste år.
- Der har været trafiktælling på Bavnehøjvej. Bestyrelsen har i januar henvendt sig til
kommunen med henblik på at få et 40-km-skilt sat op ved indgangen til kvarteret
samt at få vurderet om kanten ved opkørslen mod Bavnehøjvej er for stejl. Vi
afventer og hører kommunens vurdering.
- Bemærk. Skoven mellem Rugvænget og Bergensvej er ikke en hundeskov. Dvs.
hunde skal holdes i snor, så de ikke skræmmer hjortevildtet deroppe, og man skal
samle op efter hunden.
Husk også, at katte skal holdes på egen matrikel.
Ift skoven, så snakkede vi også om at hunde skal holdes i snor, så de ikke skræmmer
hjortevildtet deroppe.

