
Grundejerforeningen Baunehøj   26. marts 2014 

v/sekretær Lone Sander Klan 

 

Referat 

for bestyrelsesmøde lørdag den 15. marts 2014 kl. 1000 - 1300, Riishøj-åsen 8 

 

1. Referat af bestyrelsesmøde den 19. oktober 2013 Referatet godkendt 

 

2. Regnskab 2013 På kontoen står 426.562,05 kr. før kontingentindbetalingerne.  

Regnskabet er klar til revision. Overskud i 2013 er ca. 124.000 

3. Budget 2014 Vi fremskriver de alm poster med ca. 5 %. Vi laver en post til 

advokatudgifter og evt. fogedsag. Vejene er i ret god stand. Vi kan sætte 100.000 af til 

div. reparationer inkl. gennemgang af dræn. Vi tager kontakt til et vejfirma, som kan 

komme ud at besigtige området og rådgive os med de forskellige vejproblemer, vi har.    

4. Status på verserende sager ved Gribskov kommune. Der sker ingenting. Intet svar på 

henvendelserne. PB har nu bedt om et møde med udvalgsformanden. Politiet er 

begrænset i deres muligheder for at gribe ind over for hunde gøen. Politiet opfordrer til, 

at der sker anmeldelse ved konkrete situationer med sådanne gener. 

5. Evt. reetablering af vejfond – formulering af forslag til vedtægtsændring herom. 

Bestyrelsen ser gerne, at foreningens opgave med at vedligeholde vejene også kommer 

til at omfatte Ved Søren og den østlige del af Karl Andersens Vej ved at søge indgået en 

aftale herom med grundejerne. Vi forbereder dette ved først at finde ud af kommunens 

reaktion på det, derefter går vi videre med det med henblik på vedtægtsændring til 

generalforsamlingen 2015. Etablering af vejfond. Det kræver også en vedtægtsændring. 

Det er upraktisk at skulle ændre vedtægter to år i træk. Derfor udsættes etablering af 

vejfond til 2015. Men man kunne lave en konto, hvor penge til vejfonden blev sat ind 

allerede nu et sted, hvor man kan få lidt renter.  

6. Opfølgning på punkter fra generalforsamlingen 2013, som ikke er drøftet efterfølgende 

 Forrentning af bankindestående Se ovenstående 

 Vedligeholdelse af dræn: PB kontakter Gribskov spildevand om tegning over 

drænene.  

 Tilrettelæggelse af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen afholdes den 10.maj 2014 

 Valg til bestyrelse, David Philpots, Kjeld Flemming og Tom Snevig er på valg.  

 Vedtægtsændringer ud over vejfond? Se punkt 5 

7. Eventuelt – herunder erfaring med snerydning og orientering om ny ejer, Byageren 5. 



Træfældningsaffald på vej og vejrabat. PB har skrevet et brev til grundejeren om 

oprydning, som han ikke har reageret på . PB vil følge op i et anbefalet brev.  

8. mødet hæves kl 12:30 

 

        

 


