Generalforsamling, Grundejerlauget Baunehøj
Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 18.30 – Skyttehuset Søholt, Platanvej 17

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Jørn Würtz valgt og dagsorden godkendt
2. Formandens beretning – vi ser tilbage på året der gik
Se bilag
3. Regnskab for 2018 – Budget for 2019 samt fastsættelse af kontingent
Regnskab godkendt uden kommentarer. Budget godkendt uden kommentarer.
Kontingent fastsat til fortsat at være 250 kr.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsen gives bemyndigelse til at udpege et nyt bestyrelsesmedlem.
Som suppleant vælges Dorthe Landkildehus og Suna Rokkjær
5. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Ernst Bech og Svend Nørregård er valgt
6. Indkomne forslag:
- Udvidelse af containerordningen. Vi får pt. to containere fire gange om året. Der
er kommet forslag om at supplere ordningen med en ’januar-container’ til
juletræer og vinterbeskæring (pris: ca. 1000 kr eks.moms).

- Alternativt til en container i januar, kan foreningen benytte sig af spejdernes
tilbud om at afhente juletræer ved private i området. Afhentningen foregår på
en bestemt dato. Hvis vi støtter De Grønne Pigespejdere (Dybkær flok) med
1000 kr. afhenter de juletræer i hele vores område i januar 2020.
Forslaget blev drøftet og det blev vedtaget, at bestyrelsen træffer aftale med
pigespejderne, at de samler juletræer ind i kvarteret i januar 2020 som et forsøg.
Ordningen evaluerer vi til næste generalforsamling.
7. Evt.
Ordet var frit, og der kom flere kommentarer og forslag:
- Samarbejde med ejendomsmæglerne. Sørg for, at alle har et link til hjemmesiden.
- Placering af containere. Kan de placeres lidt tættere på Havrevænget?
- Drøft, om vi skal have affaldsspande i forbindelse med skoven til hundeluftere og
andet affald fx ved
- Skal vi gøre opmærksom på, at petanquebanen ikke er en sandkasse til at grave i?
? Hvad er status på situationen omkring færdiggørelsen af fortovene i området?
- Status er at arbejdet er gået i stå. Og ifølge entreprenørgården ikke på planen.
- Busser til kvarteret.

