Båring Ege Grundejerforening
Referat fra generalforsamling 7. juli 2006 kl. 19.00 i Båring forsamlingshus.
Formanden bød velkommen og Frank Bøjlerhauge (FB) blev foreslået og valgt som
dirigent.
FB takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen iht. vedtægterne var
rettidigt indkaldt.
Der var 88 del tagere i generalforsamlingen, hvoraf 61 var stemmeberettiget.
Herefter gav dirigenten, jfr. dagsorden, formanden ordet for beretning for året der er
gået.
Der var mange bemærkninger til beretningen.
Grævlingevænget 4:
Havde et meget langt indlæg og konkluderede at der var
foretaget mange ændringer, og at dette var godt, men det
kunne også blive for meget. Vi har måske været for
konservative indtil nu, men områdets vedligeholdelse er
væsentligt. Ser nødigt motorsavsmassakre på gravhøjens
træer.
Svar
Gravhøjen er Natinalmuseets ansvar og helt uden for denne
forenings indflydelse.
Ændring af fællesstiers linie foretages for at få slået hele
græsarealet fremover
Egernvænget 6
Stierne, Godt initiativ.
Græsset burde slet ikke slåes i fællesarealerne.
Hjortevænget 10
Voldene bliver ikke holdt. Mange brændenælder.
Svar
Bestyrelsen har et hængeparti om vedl. af voldene.
Sommerlandsvej 33
Et spørgsmål om økonomi at slå fællesarealerne. Hven skal
slå dem ? Folk brænder affald af i fællesarealet hele
sommeren.
Svar
Niels Edlefsen og Lerbjerg Maskinstation har givet tilbud,
Bestyrelsen har valgt NE.
Afbrænding af grenaffald bør kun foregå i vinterhalvåret,
ellers må man køre det til kommunens genbrugsplads
Harevænget 10
Fiberkabler. Er man forpligtet til leverandør.?
Harevænget 2
Natur ! Hvorfor slå græsset 4 gange årligt.
Umoralsk med EU-støtte.
Hermelinvænget 8
Høslåning, 3 års kontrakt. Slå 4 gange årligt. Ikke meddelt foreningen at man søgte EU-støtte
Hvorfor ny kontrakt før generalforsamling
Svar
Fordi Niels Edlefsen ønskede det.
Hjortevænget 10
Henviser til vedtægternes par. 5 og støtter i øvrigt bestyrelsen i dens udførte arbejde
Jensbjergvænget 1A
Hvad er den omtalte EU-støtte ?
Svar
500 kr pr ha i år, 1500 kr fra 2008, og 2300 kr fra 2010.
Kasserer fremlagde regnskab, der blev godkendt uden kommentarer:
Indkomne forslag:

Der er ikke fremkommet skriftlige forslag i år

Genvalg af alle på valg
Foreningens kontingent blev fastsat uændert
Under eventuelt foreslog Peer Geil, at man oprettede en ’Båring Ege – pris’, som årligt
kunne gives til en grundejer, der havde gjort et prisværdgt arbejde på sit hus eller grund
og derved forskønnet området yderligere.
Bestyrelsen er positiv overfor dette forslag.
Som sidste punkt fik vi et overblik over nyheder fra ’Energi Fyn’ og ’Dansk Bredbånd’
Der blev serveret en sen middag !

SvV / EL.

