BAARING EGE GRUNDEJERFORENING

Referat fra ordinær generalforsamling 21. august 2O2Al Brenderup Forsamlingshus, udsat fra
den 3. juli p.g.a. Corona.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Vi plejer at starte med en sang "Du danske
sommer" men p.g.a. Corana kunne det ikke lade sig gøre.
Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Formanden foreslog John Andersen,

Sommerlandsvej 2L.

Pkt. 1
Valg af dirigent .
John Andersen blev valgt. John takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var

lovligt indvarslet. Da der ikke var indvendinger, afholdtes generalforsamlingen i henhold til den
udsendte dagsorden.

Pkt. 2
Formandens beretning for året.
I sin

beretning kom formanden ind på følgende emner:

CORONA

vi måtte aflyse Skt. Hans bål og flytte generalforsamlingen og aflyse den
planlagte gennemgang af grundene med en skovfoged og udsætte til næste år.
P.g.a. Corona har

Affaldssystemet
Det hotteste emne i foreningen lige nu er det nye affaldssystem. 2 dage før Generalforsamlingen
har Middelfart Kommune pludselig meddelt bestyrelsesformanden, at nu er placeringen besluttet.
Det

tiltrods for, at der har været en aftale med kommunen om, at beslutningen først skaltræffes

efter generalforsamlingen og efter bestyrelsen har fået tilbagemeldinger fra medlemmerne på den
forespørgsel, der er udsendt. Der har ikke været tale om en afstemning, men om en
meningstilkendegivelse om 1-2 eller 3 indsamlingsstationer. Affaldssystemet kommer til drøftelse
under et særskilt punkt.
Vedtægtsændringer
Bestyrelsen har i årets løb arbejdet på en opdatering og modernisering af de nuværende

vedtægter. Bl.a. for at værne om vores smukke sommerhusområde og for at komme nogle af de

problemer, vi har sloges med de sidste mange år til livs - bl. a. med vildtvoksende rosenhække
m.m. Vedtægtsændringerne behandles under et særskilt punkt.
Vores ordensreglement skal også opdateres. Det drejer sig både om lettelser og skærpelser.
Pleie af vores grønne områder
Der er fokus på at Øge biodiversiteten i vores område. Der er foretaget forsøgssåninger både i år
og sidste år i bælter langs de grønne områder.
Fællesarealerne bliver nu hverken gødet eller sprøjtet. De bliver slået 6n gang årligt og græsset
fjernet, dette som led i en udpining af jorden og med henblik på at fremme flora og fauna.

Rabatterne
Der har ikke været enighed i bestyrelsen m.h.t. hvor ofte rabatterne skal slås. Flertallet har
vedtaget, at rabatterne skal slås ca. hver 14. dag samtidig med stierne på fællesarealerne.

Vand

forgangne vinter har der været store problemer med vand fra Nlels Edlefsens mark der løb
nedover Egernvænget. Drænene stoppede til, men blev renset og der skete ingen skader.
I den

Afslutning
Jeg har

jo valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.

Så

jeg vil sige tak for 10 års medlemskab af

bestyrelsen.

Pkt.3
Aflæggelse af regnskab for det forløbne år med revisionspåtegning og budget
Kassereren Viggo Faltum fremlagde foreningens regnskab for regnskabsåret 2OL9/2OZA. Regnskab

og budget blev vedtaget, Regnskabet og budgettet fremgår af foreningens hjemmeside.

Pkt. 4
Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår

Kontingentet foreslås fastholdt på 2.000 kr. Det blev vedtaget.

Pkt. 5
lndkomne forslag.
Der er i år indkommet 4 forslag til generalforsamlingen:

-

fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter
fra Dådyrvænget 5 om ændring af generalforsamlingstidspunktet
Et forslag fra Egernvænget 6 om plantning af egetræer langs Sommerlandsvej
Et forslag fra Egernvænget 6 om kun 6n affaldsstation på det offentlige område

t.

forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer blev behandlet. Niels Wichmann
gennemgik forslaget om vedtægtsændringerne punkt for punkt. Der er tale om et samlet
forslag. Forslaget er udsendt på forhånd til medlemmerne og forslaget har være forelagt
Middelfart kommune for en forhåndsgodkendelse, som vi har fået. Der var en livlig debat
om forslagene - både for og imod.

Et forslag
Et forslag

Vedtægtsændringerne blev vedtaget med stort flertal. Vedtægtsændringerne skal
efterfølgende godkendes af Middelfart kommune og derefter vil de fremgå af foreningens
hjemmeside.

2.
3.

4.

forslag om flytning af generalforsamlingstidspunktet blev derefter behandlet. Der var
flertal for at flytte den årllge generalforsamling fra første fredag ijuli til perioden 15.
august/L5. september. Forslaget blev vedtaget.
forslag om at bestyrelsen skal arbejde for en beplantning af egetræer langs
Sommerlandsvej opnåede ikke flertal og blev dermed forkastet.
forslag om at bestyrelsen skal arbejde for, at der kun skal være 6n affaldsstation i området
- nemlig på det offentlige areal ved Skyttevej * opnåede ikke flertal og blev dermed
forkastet

Pkt.6
Orientering og debat om affaldsløsning
Formanden orienterede om processen omkring den nye ordning. Grundejerne fik ijuni 20L9 første
henvendelse fra Middelfart kommune med orientering om, at der var planer om samlet

affaldsindsamlinger i sommerhusområderne i Middelfart i løbet af 2O2O. Derefter lå sagen stille i
et år, selv om bestyrelsen adskillige gange rykkede kommunen for et udspil om mere detaljerede
planer og en dialog. De kom først i junt 2O2O, hvor kommunen pludselig ønskede en hurtig
implementering og med kort varsel.
Bestyrelsen har ønsket at høre medlemmernes mening og om de ønsker L - 2 - eller 3 stationer.
Der har ikke været foretaget en afstemning men en "h6ring", som bestyrelsen kunne bruge i
forbindelse med den videre dialog med kommunen. Det var aftatt med'Affald og Genbrug", at der
skulle afholdes et nyt møde efter generalforsamlingen, når sagen havde været debatteret.
Desværre meldte kommunen ud 2 dage før generalforsamlingen, at de nu havde taget en
beslutning om placeringen - nemlig deres eget oprindelige forslag. Dermed forsøges sagen trukket

ned over hovedet grundejerne uden hensyntagen den dialog der var igangsat og stik imod aftalen
og ønsket fra flertallet i bestyrelsen.
Der var herefter en livlig debat i en til tider anspændt stemning. Der var stor opbakning til, at
bestyrelsen skalfastholde arbejdet og dialogen med kommunen og hurtigst muligt få et møde sat i
stand for at drøfte de alternative forslag, som er kommet fra medlemmer og en udsættelse af

implementeringen.

Pkt.7
Valg af formand
JØrgen Munk Hansen har ikke Ønsket genvalg. Næstformand Niels Wichmann blev valgt

til ny

formand.

Pkt. g

valg af 2 bestyrelsesmedlemmer agz suppleanter
Kjeld Aage Valentin og Henrik Ullum blev valgt

til bestyrelsen

Tove Abildgaard-Jørgensen udtrådte af bestyrelsen.
Lisbeth Høgh og Holger Torp blev genvalgt som suppleanter

Pkt. g
Valg at 2 revisorer

Mette Gade og Kurt Sørensen blev genvalgt
Torben Knudsen blev valgt som revisorsuppleant.

Pk. 10
Eventuelt
Flere emner blev diskuteret under eventuelt og bestyrelsen blev opfordret

til at se på:

Bevoksningen bag gravhøjen, træerne bag gravhøjen bør lægges ned
Rabatterne

-

{Jensbjergvænget) lokalplanen siger: 6 m asfalteret vej samt 2 m græsrabat på hver
side som fællesareal
Parkering Forbudt skilte v/vendepladserne

Fartbegrænsning på Sornmerlandsvej (40 km/t)

Glatte trapper på badebroerne
Faststående campingvogne i området

John Andersen, dirigent

f-

n Munk Hansen, fornrand

