
Formandens beretning 2021  
Baunegårdens Ejerlaugs Generalforsamling 15. marts 2022. 
 
Jeg vil starte med at se tilbage på året der er gået og komme ind på andre 
pligtting som vedrører grundejerforeningen i almindelighed. Jeg har igen i år 
tilladt mig at gøre det lidt anerledes til selve generalforsamlingen, men I får 
selvfølgelig den fulde beretning i referatet her.  
 

1. Som alle er bekendt med, måtte vi pga. COVID19 skubbe sidste års 
generalforsamling til august 2021. På generalforsamlingen blev tre 
genopstillede medlemmer genvalgt, hvorfor det ikke har været 
nødvendigt at ændre på konsolidering af bestyrelsesposterne. Rent 
teknisk har vi fået en oprettet en ny hjemmeside. Desuden er der på den 
ekstraordinære generalforsamling i september 2021 gennemført 
beslutning om vedtægtsændringer. Ændringerne har medført en mere 
smidig håndtering med banken samt mulighed for at indkalde til 
generalforsamling via mail. Vi er i mål og kan se fremad – og det er 
rigtigt positivt.  
 
Jeg vil derfor starte beretningen med at takke alle, som er med til at få 
enderne til at nå sammen. Både i relation til bestyrelsen, men i høj grad 
også jer, som på forskellige måder bidrager til at Baunegårdsvej er et 
godt og trygt sted at bo.  

 
2. Vinteren 2021 gav masser af sne, men også en COVID19-situation som 

fortsat påvirkede vores almindelige hverdag. Derfor var det glædeligt at 
opleve vinteraktiviteter med både skiløbere, sneelskere samt børn og 
voksne på kælkebakkerne omkring fællesarealerne. Lyspunkter i en kold 
tid - og aktiviteter som også trak beboere til fra nabovejene og lidt væk 
fra corona-hverdagen.  
 
For mig bekræfter det de stærke bånd der er på vejen, men som også 
rækker længere ud. Det skal vi værne om, for at fastholde et godt 
naboskab, men også i relation til naboskabet med de omkringliggende 
veje.   
 

3. Foråret 2021 startede anerledes end året før, hvor vi i 2020 gennemførte 
større beskæring og soignering af fællesområderne. Pga. af COVID19 og 
den store soignering af fællesarealerne året forinden, vurderede 
bestyrelsen ikke et stort behov for vedligeholdelse af fællesarealet i 
2021. Mindre arbejde blev gennemført for at holde arealet overskueligt.  
 
Vedligehold og soignering af fællesområdet indgår i det fastlagte årshjul 
og gennemføres ud fra behov og relevans. Hvis vedligehold af 



fællesarealerne ikke holdes overskueligt, så er det væsentligt at 
understrege at fællesområderne hurtigt vil vokse sammen igen.  
 

4. Fremmøde til både sankthansaften og krebsegildet er en stor succes. En 
stærk deltagelse betyder uendeligt meget og jeg håber som formand og 
på bestyrelsens vegne at den stærke deltagelse fortsætter fremadrettet. 
Spred gerne budskabet på vejen. 
 
Sankthansaften blev gennemført med bespisning, hvilket var en succes 
vi gentog fra året forinden. I år blev der vendt burgere på grillen og alle 
gav en hånd med stort og småt – meget glædeligt. Tak til alle, som år 
efter år bidrager til at sankthansaften forbliver en tradition på vejen. 
Ligeledes blev krebsegildet for anden gang gennemført. Arrangementet 
er brugerbetalt, men har haft en flot deltagelse fra både voksne og børn. 
Ideen med arrangementet har været at give muligheden for at mødes på 
tværs og hjælpe til med forberedelser og dermed komme tættere på 
gamle som nye naboer. Jomfruhummere og laks blev igen i år hentet fra 
nabo-fiskeren og nydt i sensommersolens sidste varme. En aften, som 
bestyrelsen vil fortsætte med at arrangere.  
 

5. Jeg har allerede nævnt godt naboskab indledede. Men jeg vil gerne 
understrege at den opbakning der er til foreningens planlagte 
arrangementer og aktiviteter er grundlaget for det gode naboskab. Det 
gælder alle indsatser og pligter, som er relateret til vores 
foreningsarbejde: grønne dage, tømning af skraldespande og andre 
fællesopgaver – stort som småt. Nødvendige aktiviteter som kræver en 
fælles indsats, men som netop er med til at skabe de gode rammer om 
Baunegårdsvej og vores grundejerforening. 
 
Som formand er det glædeligt at kunne byde velkommen til nye naboer 
på vejen. Nye naboer, som jeg håber alle vil tage godt imod og hjælpe til 
med at inddrage dem i vejens stærke fællesskaber. Velkommen til jer.  
 
Men når vi siger velkommen til nye, så er der også andre stærke 
kræfter, gode naboskaber, venner og familie som vi af den ene eller 
anden årsag må sige farvel til. Det er et vilkår som vi i mange tilfælde er 
forberedte på, men som i andre tilfælde er vilkår, som vi ikke er 
forberedte på. Ingen nævnt – ingen glemt. 

 
Jeg vil også gerne nævne at et stærkt naboskab også rækker ud til vores 
naboveje. Senest i forbindelse med Fredericia Kommunes høringsproces 
for skovrejsning på Ussings marker syd for Argentinervej og vest for 
Baunegårdsvej. Som formand ser jeg det meget kærkommen med mere 
skov i vores område – det er svært at være modstander af mere natur.   
 



Men idet høringen alene havde en miljømæssig vurdering på 
skovrejsningen og mindre vægtning på konsekvenserne ved 
skovbyggelinjen, valgte vi i bestyrelsen at konsolidere et fælles 
høringssvar sammen med vores naboveje. Årsagen hertil var ikke 
bekymringen for miljøet eller naturen. Derimod at en skovrejsning i den 
størrelse automatisk udlægger en ny skovbyggelinje, som vil gå ind i 
eksisterende matrikelgrænser/byggelinjer. Høringssvaret anbefalede, at 
der i projektet planlægges for en reduceret skovbyggelinje, så en ny linje 
kun bliver gældende til grundejerforeningens aktuelle matrikelgrænse.  
 
Det er glædeligt at Kommunen har taget høringssvaret alvorligt og har 
iværksat dialog med Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har givet udtryk for at 
de har i sinde at ophæve skovbyggelinjerne for de bolig- og byggegrunde 
der nu er omfattet af en lokalplan/byplanvedtægt. Det paradoksale er at 
denne praktik ikke kan gennemføres førend skovrejsningen faktisk er 
realiseret. Men som formand er jeg forhåbningsfuld. 
 
Bestyrelsen følger sagens udvikling, ligesom alle berørte parcelejere 
fortsat er individuelt inddraget af kommunen og orienteres via e-boks.   

 
6. Til sidst vil jeg nævne de pligtting, som forbinder og forpligter os i en 

grundejerforening. Både som bestyrelse, men også som beboer på 
vejen: 
 

• Erkendelighed til afgående medlemmers frivillige arbejde. 
Erkendeligheden er alene symbolsk og står langt fra til måls med 
det arbejde og de timer som bliver lagt i foreningens aktiviteter til 
glæde for alle. 
 

• Velkomstpakken fordeles fortsat til nye tilflyttere. Pakken 
indeholder velkomstbrev, foreningens vedtægter, regnskab, budget 
og blomster. Det er vigtigt at nye tilflyttere føler sig velkomne og 
orienteret om foreningens aktiviteter. 
 

• Årshjulet angiver foreningens faste aktiviteter og er primært 
forankret i planlægningen af grønne dage, tømning af 
skraldespande på fællesarealet samt hjælp til arrangementer. 
Årshjulet sikre kontinuitet og synlighed på de faste og fælles 
aktiviteter, som er nødvendige for at drive en sund og hyggelig 
grundejerforening.  
 

• Nyhedsbrevene sendes fortsat ud. Nyhedsbrevene skal orientere 
bredt og rettidigt i forhold til aktiviteter, tiltag og anbefalinger, som 
vedrører vores hverdag på Baunegårdsvej. Det er bestyrelsen 
intention at fortsætte med Nyhedsbreve, idet lokal formidling er 
vigtigt i et fællesskab som vores. 


