Baaring Ege Grundejerforening
Beretning på Genralforsamling i baaring Forsamlingshus
Fredag, den 06 .07.12.
Velkomst og fælles sang
Beretning dækker perioden siden sidste Generalforsamling
afholdt den 01.07.11.
Fremdrift i perioden 2011/2012
De reviderede vedtægter, som vedtaget på sidste genralforsamling
er fremsendt til Middelfart Kommune og godkendt uden anmærkninger.
Badebroerne
Der opsættes og nedtages af Poul D. Nielsen gennem en lang årrække,
Bestyrelsen har i 2011 forsøgt og få en fastpris kontrakt om arbejds
udførsel og i lighed med andre der udfører arbejde for Grundejerforeningen, da det findes vigtigt og kunne budgetterer med konkrete driftskostninger. Prisen for op- og nedtagning af de to broer har i 2011/2012
udgjort kr. 32.500. Det vil blive overvejet og finde alt. entrp. med henblik
på en prisreduktion.
Vejanlæg
Renovering af vejanlæg, der er fortsat tanken og lade de resterende veje
Renoverer med ny overfladebelægning. Det drejer sig om:
• Grævlingevænget
• Jensbjergvænget
• Daadyrvænget
• Hjortevænget
Dette areal udgør 6.536 m2 Beslutning og tidsplan herfor er endnu ikke
truffet, det forventes dog gennemført i 2013/2014 Prisniveauet herfor
forventes og udgøre kr. 300.000. Det findes fortsat vigtigt at veje renoveres
for at fastholde værdierne af vejanlæg og dermed priserne på de enkelte
ejendomme. Det vil fra bestyrelse blive fastholdt at de grønne græsrabatter
skal opfylde de fastlagte bredder, dels med henblik for gående færdsel og
kørende barnevogn, samt sikkerhed for børn.
Udsigtslinier, mv.
Udsigts linier og plejning af træer og bevoksning, der findes flere tilfælde, hvor
der er tale om misligeholdelse, de forhold vil blive skriftligt påtalt og for enkelte
grundejere. Iøvrigt henviser jeg til vores hjemmeside www.baaringege.dk
der findes oplysninger.
• Lokalplan
• Gennemgang af beplantning på de enkelte grunde
• Tilstandsvurdering af området udarbejdet af Land+
I tilfælde hvor forholdene ikke findes overholdt, kan det blive nødvendig med
henvendelse til de kommunale myndigheder. Bestyrelsen har ikke sanktions
muligheder overfor den enkelte grundejer, det kan også være tilfældet hvor

til- og ombygninger ikke overholdes i forhold til lokalplanen
Det forventes dog, at de enkelte grundejere, vil tage tiltag hvor dette er påkrævet,
Herigennem sikres fastholdes at det attraktive område og dermed fastholdelse
af ejendomsværdierne.
Nedgange til vandet.
Der er planlagt over de kommende år og sikre nedgange til vandet for gående
færdsel, det var således forventet opretning af nedgangen ved Egernvænget i
2012 der vil kunne udgøre model, for andre nedgange, projektet er midlertidig
udsat p.g.a likviditets mæssige forhold.
NaturErhversstyrelsen (EU tilskud)
Har inddraget betalinsrettighederne vedr. Baaring Ege Grundejerforening,
grønne områder og har samtidig krævet tilbagebetaling af vores tilskud fra
årene 2008-2011 med ialt kr. 77.609,23 Bestyrelsen har i den anledning konsulteret (Centrowice) Landbrugsforening, Der har konsulteret deres juridske
afdeling, der medgiver at en evt. klage ikke vil ændre afgørelsen.
Beløbet kr. 77.609,23 opgøres således kr. 41.579,86 betaling af vores arealer
(de grønne områder) Kr. 35.039,47 som Niels Edlefsen har overført til vores
arealer vedr. tilskud til betaling af kvæg- og mælketillæg. (det bemærkes at
Niels Edlefsen ikke har noget forpagtningsaftale med Grundejerforeningen,
som er en forudsætning for (EU) tilskud)
På kravet kr. 77.609,23 er betalt af Baaring Ege og har samtidig et berittiget
krav på kr. 35.039,47 overfor Niels Edlefsen. Kravet og opgørelse heraf er ikke
modsagt hverken juridsk, af revison el. Centrowise.
Bestyrelsen flertal har dermed besluttet og fastholde kravet mod Niels Edlefsen,
næstformand i bestyrelsen Preben Qvist Sørensen har fremlagt forslag om at
Grundejerforeningen, bør friholde Niels Edlefsen for betalingen af kravet på
kr. 35.039,47
Jeg vil gerne her henvise til den regnskabsmæssige gennemgang efterflg.
af vores kasserer Viggo Faltum, sammen med den kontigent forhøjelse en
eftergivelse af kravet vil påvirke.
Da sagen er princibelt, er det bestyrelsen indstilling at grundejerne må tage
stilling gennem en afstemning om eftergivelse af kravet eller fastholdelse
og inden godkendelse af årsregnskabet.
Bestyrelsen
Jeg beklager og have modtaget meddelse om, at vores næstformand
Preben Qvist-Sørensen ønsker og trække sig fra bestyrelsen og af helbredsmæssige årsager, vi kommer til og mangle Prebens humør og initiativer
Forslag / Stemmeret
P. Iversen, Ravnsskovsgyden 6, 5466 Asperup har tildelt stemmeret for
parcel Harevænget 2 & 4 til Mette & Niels Edlefsen
Fra P. Iversen er der modtaget skriftlige forslag, til ændring af skiltning
m.v. (det er skriftlig med smuk håndskrift som jeg ikke rigtig kan læse)
men forslag vil indgå i bestyrelsen arbejde.
Inden den regnskabets gennemgang er der mulighed for korte spørgsmål

og svar fra grundejerne og bestyrelses medlemmer.
Tak for ordret / Steeng (formand)

