
     2021-08-22 
 

Baunegårdens Ejerlav 
 

 

 

Christian Tom Mette Jesper Jens 
Nr. 84 Nr. 68 Nr.92 N 44 Nr. 47 

20 67 77 24 40 15 37 82 20 75 79 26 52 19 23 14 20 16 88 77 
 

Baunegårdsvej Grundejerforening  ü www.baunegaardsvej.net � bestyrelsen@baunegaardsvej.net 
 

 
 

Referat fra generalforsamling 
 

tirsdag den 17. august 2021 kl. 19.00 
på Hotel Medio. 

 
 
Bestyrelsen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Efter indledende 
IT-problemer lykkedes det at komme i gang med generalforsamlingen 2021 i 
Baunegaardens Ejerlav.  

 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen indstiller Poul som dirigent. Poul blev valgt uden modkandidater. 
Poul gennemgik indkaldelse mm. i forhold til vedtægterne som værende 
korrekt og lovligt indkaldt. 

 
2. Formandens beretning 
Beretning ved formand Christian Bruun blev præsenteret visuelt. Formanden 
forklarede at beretningen i sin helhed vil fremgå af efterfølgende referat (se 
bilag 3).  
 
2.1 Christian gennemgår bestyrelsen som den blev konsolideret efter 

generalforsamling 2020. Med de indledende opgaver omkring 
bankoverdragelse, foreningskonto og foreningens hjemmeside, som er 
blevet opdateret i det forgangne år.  
 

2.2 Soigneringsarbejde på fælles arealer er etableret i et årshjul med 
varierende frekvens på diverse vedligeholdsarbejder på fællesareal og 
strand.  

 
Formanden fremlagde bestyrelsens succeser, som rangerende fra hjælp 
til tømning af skraldespande hver måned til større 
vedligeholdelsesarbejder og hjælp til arrangementer. Formanden minder 
om, at uden den fællesindsats og bidrag fra ildsjæle, så er der lang vej til 
succes. Ingen nævnt – ingen glemt! Tak for det! 

 
2.3 Sankthansaften udvidet til et arrangement med mad og fællesspisning. 

Det er bestyrelsens intention at fortsætte dette modus, som kan holdes 
inden for budgettet. 
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2.4 Forsøg med brugerbetalt krebsegilde for første gang i 2020, har vist sig 
at være en succes. Det gentager bestyrelsen selvfølgelig igen i år.  

 
2.5 Naboskab har vist sig også at være vigtig under COVID19-lockdown. Det 

har været dejligt at nyde lidt ekstra snak over hækkene, når man 
kommer rundt i området. Det er bestyrelsens indtryk, at der ikke alene 
er udvist godt samfundssind, men også godt nabosind. I den forbindelse 
nævnte formanden hjertestarter i nr. 82. til hjerteløbere. Hjertestarten 
kan betjenes af alle og fortæller hvordan, når man pakker den ud.  

 
2.6 Afslutningsvis nævnte formanden de pligtting, som kigger tilbage det 

forgange år, men som ligeledes kigger fremad. Pligtting som både er 
bestyrelsens ansvar, men som også er et fællesskabsansvar. 
 

- Indført erkendtlighed til afgående bestyrelsesmedlemmer. 
- Velkomstpakke til nye indflyttere.  
- Årshjul med respektive gøremål ift. drift og vedligehold 
- Opdateret hjemmesiden: http://baunegaardsvej.net/ 
- Introduceret Nyhedsbreve til bred orientering i foreningen. 

 
Formanen afsluttede beretningen med at bestyrelsen altid vil forsøge 
afklare eller undersøge eventuelle spørgsmål som vedrører 
Baunegårdsvej. F.eks. nævnte formanden de nyopsatte skelpæle, som er 
flere steder er dukket op. Formanden understregede at man altid er 
velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis der mangles svar.  

 
Nyhedsbrevene blev bifaldet fra publikum. 

 
3. Regnskabsaflæggelse  
Mette fremlagde at regnskabsindtægterne er lidt større end forventet pga. 
rykkergebyr til få husstande. Største udgift for 2020 har værer Tolstrup A/S i 
forbindelse med den store soignering på fællesarealerne.  
 
Yderligere standardudgifter til fællesarealer ift. klipning mm., samt 
Parcelhusejernes forsikring og nyindkøbt telt. Kasseren konstaterede at 
Krebsegilde blev dyrere end forventet, hvorfor egenbetalingen heraf er hævet. 
 
Året 2020 fremstår med underskud på ca. 40.000. pga. det planlagte 
vedligeholdelsesarbejde. Men det har været et kalkuleret underskud, idet 
bankbalancen i helhed fremstår med et overskud med henblik på evt. uforudsete 
udgifter. Der var ingen bemærkninger til fremlagte regnskab. 
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4. Behandling af indkomne forslag (behandles traditionelt efter pkt. 5) 
 
- Vedtægtsændring af §10 (se bilag 1) 
 
Dirigenten konstaterede at der er 13 stemmeberettigede fremmødte, hvilket 
betyder at der er behov for en ekstraordinær generalforsamling for at 
gennemføre vedtægtsændringerne. Det kræver i ifølge vedtægterne at der er 
minimum 2/3 dele af foreningens medlemmer stemmer for på en ordinær 
generalforsamling. På en ekstraordinær generalforsamling er fremmødte 
husstande beslutningskompetente.   
  
Spørgsmål til størrelsen på gebyr i forhold til at bevare vedtægten. Størrelsen er 
ikke præcist kendt. Men banken har fremlagt for kasseren, at den er betydelig 
for en lille forening.  
 
13 stemmer for forslaget, hvilket afgør at der kan indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling. Bestyrelsen finder en ny dato herfor og indkalder.  
 
- Tekstnære justeringer af vedtægter §4 (se bilag 2) - 13 stemmer for. 

 
5. Arbejdsplan og budgetter for det kommende år 
 
Mette fremlægger næste års budget som løber op i ca. 23.500 kr. Hvilket vil 
resultere i et pænt overskud der kan akkumuleres imod uforudsete udgifter.  
 
Forslag om at strandfræsning køres i efteråret i stedet for om foråret så naturen 
kan tage sin gang i forhold til at få nedbrudt de oprevne rødder. Ideen blev taget 
til efterretning og bestyrelsen vil ændre modus herfor fremadrettet. 
 
6. Fastlæggelse af kontingent 
Godkendt til at fortsætte med et kontingent på 800kr pr. parcel. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
 
På valg er:  Christian Enghøj Bruun (ønskede genvalg) 

Jens Pilgaard (ønskede genvalg) 
Jesper Nielsen (ønskede genvalg) 

 
Opstillede bestyrelsesmedlemmer er genvalgt for en toårig periode til 2023. 
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8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 
Åse Pedersen (revisor) og Benny Mikkelsen (revisorsuppleant) 
er valgt for en toårig periode til 2022. 
 
9. Eventuelt 
 
- Ros for gode orienteringer som udsendes fra bestyrelsen.  
- Ros fra nye indflyttere i nummer 36. 

 
Dirigenten afslutter dagens generalforsamling. Formanden runder af og de 
fremmødte nyder en bid brød og lidt forfriskende. 
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BILAG 1  
 
4a. Vedtægtsændring af §10 
 
Idet nuværende foreningskoncept ved Sydbank tilsiger at foreningen kan vælge 
at ændre vedtægter eller vælge en mere bekostelig foreningskonto, har 
bestyrelsen behov for at principændre i nuværende vedtægter §10 afsnit 3; 
 

Nuværende § 10 afsnit 3  

I regnskabet føres særskilte konti for de forskellige udgifter. Der kan disponeres over Ejerlavets 
kassebeholdninger af kassereren i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen.  

 

§ 10 foreslås ændret til   

I regnskabet føres særskilte konti for de forskellige udgifter. Der kan disponeres over Ejerlavets 
kassebeholdning af kassereren.  
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BILAG 2  
 
Idet der sjældent er behov for at ændre i vedtægter, har bestyrelsen i 
forlængelse af den nødvendige vedtægtsændring i §10 indgivet ønske om at 
principændre tekstnære afsnit i vedtægterne, således de bliver nutidssvarende. 
 
De tekstnære principjusteringer ændrer ikke på forståelsen af vedtægten i 
helhed, men gør sproget mere tidsvarende ift. anvendte teknologier i dag. 
 
 
4b. Tekstnære justeringer af vedtægter 
 

1. justering: 

Nuværende § 4  

Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af januar. 
Indkaldelsen sker skriftligt med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til 
samtlige medlemmer.  

 

§ 4 foreslås ændret til   

Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af 
januar. Indkaldelsen af samtlige medlemmer sker via mail eller brev med mindst 
14 dages varsel.  
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BILAG 2  
 
 
2.  justering: 
 
Nuværende § 4 

Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
2. Beretning.  
3. Regnskabsaflæggelse.  
4. Arbejdsplan og budgetter for det kommende år.  
5. Behandling af indkomne forslag.  
6. Fastsættelse-af kontingent for året.  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.  
9. Eventuelt 

§ 4 foreslås ændret til   

Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
2. Beretning.  
3. Regnskabsaflæggelse.  
4. Behandling af indkomne forslag.  
5. Arbejdsplan og budgetter for det kommende år.  
6. Fastsættelse-af kontingent for året.  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.  
9. Eventuelt 
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BILAG 3  
 
Formandens beretning  
Baunegårdens Ejerlaugs Generalforsamling 2021. 
 
En formands beretning skal naturligvis se tilbage på året der er gået og 
også indeholde lidt andre pligtting. Men jeg vil tillade mig at gøre det i et 
lidt anerledes og måske mere overordnet og farverigt indslag, fremfor at 
gennemgå beretningen slavisk. Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at 
understrege enkelte relevante områder, men også til at se fremad. 
 
Beretningens fulde format samt essensen af efterfølgende, vil selvfølgelig 
stadigvæk fremgå af generalforsamlingens referat og oplægges på 
foreningens hjemmeside. 
 

1. Året 2020 blev indledt med en konsolidering af den nye bestyrelse, 
hvor tre nye repræsentanter blev stemt ind. Rent teknisk har det 
krævet lidt indledende fodarbejde ift. bl.a. foreningskonto, 
bankoverdragelse og hjemmesideforvaltning. Vi er næsten i mål og 
har kunne se frem ad. 
 

2. Efter en lang periode med vådt underlag på fællesareal kunne vi 
den 7. april 2020 iværksætte planen mht. vedligehold og soignering 
af fællesområderne. Det medførte både træbeskæring, kratknusning 
og enkelte fældninger i slugten og over mod Kromanns skov.  
 
Det har været en stor succes. Ikke mindst til glæde for beboerne på 
Baunegårdsvej, men også ift. dialogen med naboer til vores 
grundejerforening. Det betyder også at gennemførelsen af planen 
har været i sund dialog med både fiskerne og Kromann ift. 
bevoksning i skel.   
 
Vi har også lært meget af processen i 2020, idet et så stort 
anlægsprojekt på et stort fællesområde, både kræver stor 
tilstedeværelse fra bestyrelsen, men også en løbene sund og 
konstruktiv dialog med anlægsgartnerfirmaet Tolstrup og naboer til 
grundejerforeningen. En løbene proces, som skulle stå i balance 
med foreningens planer og budget til projektet. 
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Samlet set har det medført en væsentlig forbedring og foryngelse af 
vores alles fællesområde og ikke mindst et forbedret grundlag for at 
kunne gøre vedligehold og soignering af fællesområdet mere 
håndterebart.  
 
Fremadrettet vil vedligehold og soignering af fællesområdet indgå i 
fastlagte årshjul afhængig af behov og relevans. Men sagen er klar 
– gør vi intet fremadrettet, vil nuværende arbejde været delvist 
formålsløst. 
 

3. Når jeg siger succes – skal vi derfor også huske at minde hinanden 
om, at uden fællesindsats og ildsjæle, så er der lang vej til succes. 
Derfor er det ligeledes væsentligt at berette om den opbakning der 
er til foreningens planlagte arrangementer – men også de uofficielle 
indsatser og pligter som er relateret til vores forening: Grønne 
dage, tømning af skraldespande og andre fællesopgaver. Alle 
områder som kræver en fælles indsats. 
 
Derfor er det vigtigt at understrege at når bl.a. arbejdet med 
Tolstrup har været en samlet succes, så har det været med afsæt i 
det frivillige bestyrelses- og foreningsarbejde der har været lagt fra 
vejens ildsjæle for at nå i helt mål. Ingen nævnt – ingen glemt! Tak 
for det! 
 

4. Apropos ildsjæle og foreningens arrangementer, kan vi både for 
2020 og 2021 se tilbage på to gode Sankthansaftener. Dette til 
trods for COVID-19 og medfølgende restriktioner og retningslinjer. 
 
En stærk deltagelse betyder uendeligt meget og jeg håber som 
formand og på bestyrelsens vegne, at den stærke deltagelse 
fortsætter fremadrettet.  
 
De seneste Sankthansaftenarrangementet, byder som noget nyt, på 
mad, hvilket har vist sig at være en succes. Bestyrelsen har samme 
intentioner om at Sankthansaften fremadrettet vil blive efter 
samme koncept uden egenbetaling og inden for budgettet. 
 

5. Bestyrelsen har i det forgange år forsøgt sig med en sensommerfest 
– ’Krebsegildet’, som blev gennemført med stor succes den 29. 
August 2020. Arrangementet har været brugerbetalt, men med flot 
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deltagelse fra både voksne og børn. Eftermiddagen blev gennemført 
med skattejagt for de mindre, imens de lidt større forberedte 
salater og jomfruhummere fra fiskeren i sensommersolens sidste 
varme. En succesfuld aften, som bestyrelsen ser som et udtryk for 
et fornyet behov for lignende arrangementer. Og ud fra lignende 
koncept i fremtiden. Krebsegildet er dermed kommet for at blive – 
Velkommen til Baunegårdsvej! Jeg håber at se lige så mange 
deltagere igen til sommer.  

 
6. COVID19 har været omtalt på alles læber og ikke mindst medført 

væsentlige retningslinjer, for stor betydning på vores hverdag – 
både privat, arbejde og foreningsrelateret. Som formand, har jeg og 
bestyrelsen derfor også opfordret til at udvise ekstra nabosind i den 
sammenhæng. Et nabosind som både hænger sammen med det 
gennerelle samfundssind, men i høj grad også hænger sammen 
med det i forvejen stære naboskab, som findes her på vejen. 
Fortsæt med det! Uanset hvorvidt det er det kriminalpræventive 
Råds officielle Nabohjælp eller fælles aftaler og gensidig nabohjælp 
hen over hækken. Det er fællesskab, som fungerer. 
 
COVID19 har for foreningens opgaver ikke betydet det væsentlige – 
vi har gennemført aktiviteter i det omfang, som retningslinjerne har 
tilladt det. Bestyrelsen havde i de indledende måneder dog svært 
ved at samles fysisk og af samme årsag valgte vi også at aflyse 
årets første grønne dag. Baggrunden herfor skal dels ses i lyset i 
COVID19 og forsamlingsforbudet, men også i lyset af at både 
Tolstrup A/S og ildsjæle fra grundejerforeningen, som tidligere 
nævnt, kom i mål med forårets planlagte projekter. 

 
7. Til sidst vil jeg berøre de pligtting, som forbinder og forpligter os i 

grundejerforeningen og ikke mindst både kigger tilbage på året, 
men i særdeleshed også kigger frem på nye år: 

 
- Bestyrelsen har indført en erkendelighed for afgående 

bestyrelsesmedlemmers frivillige arbejde og som tak for 
indsatsten. Erkendeligheden er symbolsk og står langt fra til 
måls med det arbejde og timer som bliver lagt i foreningens 
aktiviteter til glæde for alle. 
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- Bestyrelsen har indført en velkomstpakke til nye tilflyttere, 
som indeholder velkomstbrev, foreningens vedtægter, 
regnskab, budget og blomster. Det intentionen at nye 
tilflyttere, skal føle sig velkomne og orienteret om foreningens 
aktiviteter. 
 

- Bestyrelsen har udarbejdet årshjul for faste aktiviteter. Dette 
betyder at der fremadrettet vil foreligge en forankret 
planlægning for grønne dage, tømning af skraldespande på 
fællesarealet og fællesarrangementer. Årshjulet skal 
fremadrettet tilsikre kontinuitet og ensretning på de faste 
aktiviteter, som er nødvendige for at drive en sund og 
hyggelig grundejerforening. 

 
- Bestyrelsen har oprettet en ny hjemmeside, hvor både 

foreningens historiske og kommende billeder og dokumenter 
vil fremgå. 

 
- Bestyrelsen har indført nyhedsbreve – både pr. mail, men 

også fysisk til dem som ikke modtager mails. Intentionen med 
nyhedsbrevene har været at 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. 

  
 

 

 
 
  


