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Denne orientering vedrører:
- Referat af generalforsamling den 21. august 2020
- Nye vedtægter for Baaring Ege Grundejerforening
- Status for affaldsstationer pr. 13. oktober 2020
- Nedsat statsafgift for el i el opvarmede huse pr. 1. januar 2021
- Kalender for kommende bestyrelsesmøder og generalforsamling 2021
Referat af generalforsamling den 21. august 2020
Referatet er underskrevet af dirigent og formand og lægges på hjemmesiden.
Nye vedtægter for Baaring Ege Grundejerforening
Vedtægterne blev godkendt af Middelfart Kommune den 7. oktober 2020 og er dermed trådt i kraft
pr denne dato.
Vedtægterne lægges på hjemmesiden.
Grundejerne opfordres til at gennemlæse de nye vedtægter, hvis man ikke allerede har gennemgået
dem i forbindelse med behandlingen før og under generalforsamlingen.
Status for affaldsstationer – pr. 13.10.20
Antal stationer: Kommunen fastholder, at der skal være 3 stationer i Baaring Ege, af hensyn til
afstandene.
Placering af stationerne: Hjortevænget/Sommerlandsvej, Harevænget/Sommerlandsvej (trekanten)
og i ”gaflen” ved Skyttevej – Kommunens afgørelse af 19. august 2020.
Affaldstyper: Alle stationer vil omfatte de samme affaldstyper: madaffald, restaffald, papir/pap,
flasker, metal og batterier. Plast er ikke omfattet, men det arbejdes der med, så det kommer senere
(senest 1. juli 2021)
Tekniske løsninger: Stationerne ved Hjortevænget og ved Harevænget bliver kubestationer (med
beholder til madaffald), og ved Skyttevej en beholderløsning – færre huse at betjene.
Flaskekuber er forsynet med støjdæmpning.
Nedgravede beholdere arbejdes der kun med i Middelfart by.
Tømningsfrekvens: Tømning af restaffald og madaffald hver uge i sommerhalvåret og hver 14. dag i
vinterhalvåret. Det øvrige affald: papir hver uge, metal og glas hver 8. uge og batteriboks efter behov.
Frekvensen vil blive øget, hvis der er behov for det – gerne meddelelse fra grundejerne. Kuberne
bliver forberedt til elektronisk melding om fyldningsgrad.
Udseende/afskærmning: Kommunen vil i løbet af dette efterår plante rundt om stationerne ved
Harevænget og Hjortevænget på alle 4 sider – med adgangsåbning! Der plantes laurbær, således at
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stationerne er dækket af hele året. Grundejerforeningen bidrager til planteindkøbet, så der plantes
store planter med følgende hurtig afdækning. Der kan ikke plantes rundt om beholderne ved
Skyttevej.
Iværksættelse af ny ordning: Det forventes, at nyordningen vil træde i kraft medio november
måned. Forarbejderne til etablering er igangsat.
Praktiske forhold vedrørende iværksættelse af ny ordning: Når kommunen er klar til at sætte i drift,
udsendes der orientering via e-boks fra kommunen.
Denne orientering omfatter:
- Udlevering af madaffaldsspand og grønne poser til hvert hus samt hjemtagelse af
nuværende beholdere
- At der kommer en servicebil rundt til hvert hus og sætter en madaffaldsspand og 3 ruller
grønne poser
- At der bliver afleveret en sorteringsvejledning på dansk, tysk og engelsk samt klistermærker
til at sætte op f.eks. indvendigt på køkkenlåger. Stationernes placering vil fremgå af
sorteringsvejledningen.
Nedsat statsafgift for el i el opvarmede huse pr. 1. januar 2021
I det politiske klimaforlig, der blev indgået den 22. juni, blev det besluttet at nedsætte statsafgiften
for el i el opvarmede huse til 0,01 kr. (1 øre) pr. kWh for det forbrug, der overstiger 4000 kWh /år.
Energi Fyn, (som leverer til de fleste?) meddeler, at man endnu ikke ved, hvorledes administrationen
kommer til at foregå, men man forventer, at den lavere afgift vil blive automatisk, således at man
ikke skal søge om den nedsatte afgift, som tilfældet er for den nuværende reducerede afgift.
Kalender for kommende bestyrelsesmøder og generalforsamling 2021 (foreløbig)
Bestyrelsesmøder:

lørdag den 14. november 2020
lørdag den 27. februar 2021
lørdag den 17. april 2021
lørdag den 12. juni 2021

Generalforsamling:

fredag den 20. august 2021
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