BAARING EGE GRUNDEJERFORENING
Referat fra ordinær generalforsamling 20. august 2021 I Brenderup Forsamlingshus.

Formanden bød velkommen til de fremmødte.
Med genoptagelse af før-Corona traditionen åbnedes generalforsamlingen med ”Du danske
sommer”.
Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Formanden foreslog Hans Bender-Pedersen,
Jensbjergvænget 8.

Pkt. 1
Valg af dirigent .
Han Bender blev valgt. Hans 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.
Formanden aflagde beretning. Formandens beretning er bilag 1 til referatet.
Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

Pkt. 3
Aflæggelse af regnskab for det forløbne år med revisionspåtegning.
Kassereren Viggo Faltum fremlagde foreningens regnskab for regnskabsåret 2020/2021.
Dådyrvænget 18 forespurgte om kr. 10.000 til administration. Svaret var betaling af kasserer.
Regnskab blev vedtaget. Regnskabet er i bilag 2 til referatet.

Pkt. 4
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det
kommende regnskabsår.

Kassereren Viggo Faltum fremlagde bestyrelsens forslag til budget og kontingent
Hjortevænget 14: Er der grund til at bruge penge på hjemmeside – til gavn for hvem? Svar:
Hjemmesiden benyttes faktisk en del – o g den skal opdateres, også af hensyn til GPDR.
Hjortevænget 12: Mange nye medlemmer i BE – hvordan får man en adresseliste, når det ikke
længere må være på hjemmesiden? Svar: Alle medlemmer vil blive bedt om samtykke til oplysning
af BE adresse og tlf. nummer næste gang, der skrives ud til medlemmerne, så der kan rundsendes
en adresseliste med og til interesserede.
Kontingentet foreslås fastholdt på 2.000 kr.
Budget og kontingent blev vedtaget. Budget og kontingent er i bilag 2 til referatet.

Pkt. 5
Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag under dette punkt.
Ove Edlefsen fremlagde et debatoplæg om biodiversitet i Baaring Ege
Ove Edlefsens oplæg er bilag 3 til referatet.
Harevænget 1: Ros til øerne med blomster mm. Kan det overvejes at lægge det tættere på
stranden og langs med stien, så flere får glæde af det?
Sommerlandsvej 21: Godt indlæg. Engang var der liv på det offentlige areal- menneskeliv, nu er
der ingen mennesker, men flåter på grund af det lange græs, som er ensidigt at se på.
Hermelinvænget 12: Godt indlæg – men ikke enig. Godt at græsset er slået på rabatterne som
fortov på grund af trafikken.
Sommerlandsvej 9: For mange selvsåede træer og brombær på Skyttevej mm., ligesom der køres
for stærkt på Skyttevej – kan man evt. foreslå en arbejdsweekend for at rydde op i dette – og at
rabatterne bliver slået, så de kan benyttes, når man skal hen med affald?
Hjortevænget 2: Græsrabatterne skal slås – og det er muligt at tæmme naturen, fx brombær og
brændenælder.
Pkt. 6
Indlæg ved skovfoged Hans T. Nielsen fra Skovdyrkerne om træer i Baaring Ege
Skovfoged Hans Nielsen gav en orientering om rigtig om mindre rigtig beskæring og fældning af
træer med fokus på egetræerne i Baaring Ege.

Sommerlandsvej 9: Kommer du på fællesarealet (det offentlige areal)? Det trænger til beskæring.
Dådyrvænget 18: Kan noget reddes, når man har beskåret forkert ? ( i forhold til det
demonstrerede). Svar: Afhænger af skaden – lad et par træer stå, og se om kronen hæves.
Svar til Hjortevænget 10: Hvis grene skal klippes uden skade, skal de kunne klippes med en alm.
havesaks – og ellers skal de skæres VED stammen og ikke i stammen.
Sommerlandsvej 21: Er tidspunktet vigtigt for beskæring – hvornår der det bedste tidspunkt?
Svar: Når man har tid….for egetræer er tidspunktet ligegyldigt, forskelligt for andre træsorter.
Sommerlandsvej 7: Skal undgå, at området bliver for parcelhusagtigt og undgå hække i stedet for
roser.
Pkt. 7
Orientering om bestyrelsens arbejde i relation til Lokalplan 62
Formanden orienterede om bestyrelsens arbejde. Formandens orientering er bilag 4 til referatet
Sommerlandsvej 9: Hvad skal ændres i lokalplanen? Er godt tilfreds med den nuværende. Svar: Pt.
Ingen konkrete forslag, men forslag vil blive rundsendt til medlemmerne, når de foreligger

Pkt. 8
Orientering om bestyrelsens arbejde med badebroer
Formanden orienterede om bestyrelsens arbejde. Formandens orientering er bilag 5 til referatet
Sommerlandsvej 9: Oprindelig var der 3 badebroer. Kunne man forestille sig flytning af den ene
badebro lidt mod vest? Svar: Placeringen af badebroerne er ofte diskuteret – det afhænger bl.a. af
bundforholdene, det kan være en mulighed.
Egernvænget 4: Ros til bestyrelsen. God ide med ekstraordinær generalforsamling mht. beslutning
om badebroer.
Pkt. 9
Valg af formand eller kasserer
Viggo Faltum blev genvalgt som kasserer for en 2-årig periode.

Pkt. 10
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Rikke von Zastrow blev valgt som medlem af bestyrelsen for en 2-årig periode

Lisbeth Høgh blev valg som 1. suppleant og Holger Torp som 2. suppleant for en 1-årig periode

Pkt. 11
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for disse
Mette Gade og Kurt Sørensen blev genvalgt
Torben Knudsen blev genvalgt som revisorsuppleant

Pkt. 12
Eventuelt
Der var ikke emner til debat under eventuelt.

___________________________________
Sign. Hans Bender- Pedersen, dirigent

________________________________
Sign. Niels Wichmann, formand
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