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Grundejerforeni-ngens 18. ordirere generalforsamling afholdtes den ;" april
pe LI" v-rlpse skole, Iokale 45, metl fllgenae

1983

Dagsorden;

t.

Vatrg

af alirigent.

2" BestYrelsens beretning.
3. Foreleggelee af revltleret regnskab.
A, tr'orElag fra bestyretseE'
Builget 1983r l

Kontingent 1983.
?. Forslag fra redl-e@er.
6. Valg af redleneer til bestyrelaen.
P& vaLg

ers ltog€ns Dalsgaartl,
Poul-Erik Jen6en,
Eans .Ruskol.

7" val"g af suppl€ant til, bestyrelsen.
Pil valg err

a.

Jrrtr Jeesen.

Yrlg af revl€or og revj-sorsuppleant.
Nu\Erende revisori

Jen6

Ri-Bu!0.

Nuwende r'evisorsuppleantr
9-

Torben GadfeIt.

Eventuelt.
0 --

32 parceller

1,ar reprsenteret.

Til dirigent valgtes Gunnar Kiarbye, Bavnestetlet 107.
Aat- l)

Dlrigeirten konstaterede, at generalforsamLingen var 1ovl19't varsl€t
og lr.rdkaldt i overensstemelse med vedttgterne. Herefter blev ortlet
glvet ttl
formnden, J4rgen Jakobsen, for afleggelse af_bestyrelsens
beiretning for grrundejerforeningens arbejtte i alet forl/bne Ar.
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Aal. 2) Bestyrelsens beretnlng v/formanden.

Teknlsk utlvalE
Pa sidste &rs generalforsamllng blev omtalt et problem med stljgener,
forlrsaget af boldspil pE vandbeholderen ved Lerstedet. vi havde ddngang
kontakt med Varllse komunes tekniske forvaltning, og denne har siden
itlet "boldspillerne.l har.fiet anvlst
\fis. problemet tilfredsstillentle,
et spill-eomr&de ved slnalerslskolen.
golfbanes vedkomende er der fra komunens sltle
For den tlafigere
_.udarbejdet et ordensreglement for omidet slledes,,at der nu er fastlagt
i
hvrlket
omfang og pi hvilken mAile ferdset skal finde
,,* retnin.gslinier for
SEEO.

rre
de f,leste bekendt, er der anlaqt en
Som det miske vil
parkeringsplads ved vladukten langs golfbanen. ParkeringsPladsen
forekomer anbragt uheldtgt, .Ldet. den- synsrcssigrt kan virke generende
Dette har vl drlftet med
..- for en de]. af betroerne Langs Ndrrevilg€t.
j-kke mener, at aler i kan adres ved
Varldse kommune, som lnidlertid
forholdei.
varmesynsloven blev ontalt sltlste,Ar p3. ge:reraiforsamllngen" Som.fplge
af en' m.dring af !-oven, hvor€fter , al€t, ikke laigere var p.{kmet med
bestyreisen, at deft ikke vllle
anvendelse af
"nergikonsuient.,.besiuttede
.. .udsende informetLon
herom 1 grundejerfcreningens regl.
varmeplanarbejdet fortsatier stad1g i varlpse koimune. I'den hu vedtagne'
tlelplan fra komunen er bl.a. vor+- oe,r,lde indtaget, ldet der stiles rcd
at opna en afklaring inden udgangen af 1983.
, EEllegq"!="!="nl-gg*
en hel del uilkaLal af wrt
Der har rret
sSvel hovedforstarker som underforstskere.

servl:efirffi

for justerl'ng af

udarbejale en opglrelse for afregning.

FallesareaLet
vi har igen .i 1982 anvenilt f,orpagter Fleming Andersen td.l- vedligehoL- t:.'
. de.lsen af ia,llesarealet"
hirct ved mange af vore bede, ia"t''a" =t.p.ttfr".
at bestyrelsen i ef te::Eret' !982 besluttede at
olrfattendQ redskaing af ile f-:.este be{tre, hvdlket
qjort unaler alle omstaall-gheder, men oRfaitget'bIev
(ttette fremg&r ogsi af akiftsregmskabet, men herom
',
.-i- ' .-:
vt t-tor, at beiiene har godt af den luft,.der nu er komet, men det viL
fotfivrLg+* bllve konstateret L t1ff fremtl-il.

vinteren lga1-A| var
..,,. gik . qt, . .De.,E!e betld,
foretage en temeLig
vl LOvrLgt- vi1le have
. ..s,trrre ,end. forudset
senerei

:
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gyggeudvalget

Der har i det forl/bne ar rret

behandlet fplgenale byggesager;

2 redskabsskure
1 overdeknj-ng af pergola

i skcrsten
1 tilbyEning.

.

tsyggekrisen har attsA fortsat

1...-,. .,,,'.

slaet igennem ogsg i vort cmrade.

En fcresplrgsel. om ti)-bygning med forskudt etage pa botigen Ved NlrreElger- har bestyrelsen wrderet derhen, at,en sadarr ualbignl-ngsforn ilike
widalelbart kan godkendes, sefremt deklaratj-onen skal overholdes. '
Falles arrangementer. og generelle fgrhold
Sct, Hans-festen druknede ,lesrrre i regn. Det tykkedes dog.at gennemflre
bitafbendingen og med stor til-3lutnj-ng.
.'Areal-erne ved Bavnestedets enderakkehuse har en enkelt grunCejer
/nsket .inddraget'. i den 6nke.1Ee rekkehusgrind. Grundejarforeningen har
ufornelt- drpftet.
sp/rgsmAlet med byplanforvaltningeri, ,'der ikke
. anses, al] en dlsBensation fra omr&dets deklara*.ion kan gennemflresr'iCet
man dog ikke v.il
afvi-ser at
en konkreb henvendelse mea f.eks.
grundejerforeningens . akcept kan medflre den lnskede arealadring,
eom f.6lge al omr3,ae+-a nulaj:rrde uCseerde og br.ug.
aeslskninge! tj4 bestyre]gels llrqtEtng
rJagn Have, Bavf,estedet 35 , omtalte varneplanle3-aii,gen i Vulpse cg
pns-Eeder at bestjrreisen , skulle var€tage gavnesiedeis interesier ogsl
selv om' Bavaestedet rkke var forsyne.tt med fjerlvarme.
Formarrden var enig heri og oplyste, at Bavnestedet om muligt kan biive
ETTIIUE-Iet gasforsyningeil,
ittet
Bamestedet f:rventoi'.undtagei
f

r
.

jernuarnef orsyningen.

O.le B" Kristensen, EavEestedet 43, forstod, at med udscti:Lse af
vam-p-TarrmE-sTe--i Ar l ti"*
i tiden
*aut"-.p.tj-"y"-i""t"t
";;;;-J;r Ilvcrng: skul-le mari efter
on fornuftig
energiforsyning af ,Bavnestedet.
planen have natirrgas?

Formanden oplyste, aE ilaturgassen vi1li korse tiI oktober '!9C4 Eenest.
ETfersft i for8ret ville Vsl.6se biive foi:synet med iij-verse J,ednlnger.
Bareestcdel er gcdt forberedt for naturgas, da en ledning alierede er
laSt
i .Nlrresko'ruang. Udsattelsen af
varmeplanen berlrer ikke
naeurgassen, .oE aLlerede i forAret 1984 berlres Bamestedet formentlig
af gasl}rojektet..

He=efter blev beretnlngen enstemaj

grt. goatkentlt.

Ae. 1! Eorelegge5e ef,_relllqeret regnskab
!:aasereren, Mogens Dalsgaard, gennemgik det udsendte re.Erskab, der var
tydeligt opdeit i poster og forsynet med rroter"
:

Ol-e li:colaisen,
Rastestedet 32, spurgL€ on hvorfor slrrdjtningen,- der
v,.:- .afiET .regnskabet, ikkc var blevet udfdrt"
Fgrg.4]lden opiyste, aL i 1981 var der blevet sprdjtet, og i 1982'turile
ma;-TEEE p4 grund af vinteren. Bl. a. sA gresset Imt ud iidste &r uden
at have veret sprpjteC. AlIe omrader spr/jtes dog nu i Ar, ogs6. de sm8

trekantomrader,

s<1mt chaussebe

iagnlngerne

"

(..---,
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Dirigenten dnskede oplyst, hvor den negative formue blev taget fra, og
meddelte, at clen ikke blev tage" nogen steder fra, men blev
Effiffiers
GFksg--i-nd i budgettet for '1983. Formanden supplerede med, at regaskabet
er mere reelt p5 denne mlde, da rnm i modsat fald blot kunne have ventet
med betalinger af et par regringer fra forPagteren, f.eks. udgifterne
ti1 fatlesarealet.
Regnskabet blev herefter godkendt enstemigt;

Geneial-forsamlin-qen blev herefter

indtagelse af et letEere malti,].

suspenderet i

ca'

20 ninutteY for

I"I-l ell
Ad. 4 ) _Blqg.r_
"s_-\9"!i"99"!_
Kassereren forelagde forsiaget t-ii buJget og kontingent.
UDGIFTER:

FeIlesarealet
Grssliining
Sprpjtning af fortovsarealer, legepladser. stier og gres
Godskning overalt
Vedllgeholdelse bede, buske, ter
Nyplanr-ninger i bede
Vedligeholdelse af sand-kasser

kr. 32.000 'kr, 9.500,kr. 2.800,kr" 25.000,kr. '1C.000'kr. I.700'-

kr. 81.000.-

kr.

2.000,-

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

4. 000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

3.500,1 .500,-

Legepladsudstyr m.m.
Vedligeholde Ise

2.aCC,-

fbl lesantennean leg
Vedligehotdelse og reparation
Strlmrefuslon
Forsikring
Servicekontrakt

'!

,t-

.500,-

4.4o0

8.000r-

kr. 18.000,-

Adsinistration
Genera

lforsamling

lemsinformation
Bestyre lsesmlder
$ 12, stk. 1o vederlag

!{ed

vejbidrag
Sct. Ilars-fest
Kontorhold, diverse

2.50C

4.500

,,-

6.240,-

2"OAO,-

760,- kr. 21.000,kr.122.000r-

Udgifter ialt
INDT&TER:

LrCgifterne foreslAs inddakket som fllger:

Kontingent 201 parceller a kr. 575,Renter

IndtEgter ialt

kr.115.575,-

kr.
kr.

!

2. 000

127

,-

.5'75.-

--0-

(.--,

-5

fl.
Sarup, Rastestedet 28, dnskede udgiften ti1 legeplaatsudstyr forlget
Eif-p-sEe-Ar, Ca kr. 2.000,: ikke var ret meget til clette formiL,
Kassereren opiyste, at bestyrelsen lkke havile aktuelle dnsker om mere
iielyr"
og at beldbet pl budgettet var tiLstEkkeligrC tll at dakke
vetlligeho ltle lsesudgif tern. .
Dlrigenten ninCede i Cesne anledning ofrr at der evt. kunne stilles
EdsIag-:EIl Irmte Ars generalforsamling om nere l-eqepladsudstyr.
Ole Nicolaisen, Rastestedet 32, havile ingen kritik af legepladsen, men
6!-f6idiElE-----fTere forldre
til
ikke at betragrte legepladsen som en
parkeringsplads for bdrnene. l.lan skal ogsl tage sig af blrnene som
foreldre, og ikke overLade alem alene p3 legepladsen I mange tiner.
Boalil Fabricius,
synIpunEE.

Bavnestedet

79

,

stlttede

Ole Nicolaisen

I

dette

Dirigenten opfordrede medlemerne tll at finde Eoale llsilinger til Este
E?7-oilToreslog, at man gik over tl1 at alrlfte kontingentet pi kr. 525,for der- konmende Ar.
Preben K. .Jensen, Bavnestedet 105, lnskede oplyst bagrundelsen for
sene-t-6-5 re Toillnqentvariatione r

de

.

Kassereren mente, at kontingentet - alt :ndet lige - netol\ i de seneste
Ei vm ret stabilt,
09 at forenlngen lkke havtle tiL formal at opspare
f ormue e ller \Ere en bank f or medlemerne .
Efter en kort drlftelse om kontlngenter I andre tilsvarende gr[ndejerforeninger, blev butlget 09 kontingent enssteml-gt goalkendt, ldet dog
hverken stemte for eller imod.

1

Aal. 5) Fgrslag fra medlemer
lngeh.

Ad" 6) Val-g af meallemer tl}

bestyrelsen

Der var ikke forslag tll
blev genvaig,t:

nye bestyrelsesmedlemer, og fdlgende medlemer

Mogens Datsgaard
Poul-Erik Jensen

Hans Ruskol, sorn lkke var ti1 stede,
genvalg.

men havde

erklaret siq villtg

ttl

Ad. 7) Valg af suppleant ti1 bestyrelsen
Der var ikke forslag til
genvalgt.

eA. S) Y"Lg.
.g"1"",
t""i".
"9
"f
' Revisor Jens Rissum blev
t,tev ligeiedes genvalgt.

suppleant til

bestyrelsen, 09 Jdrn Jensen blev

genvalgt, og revisorsuppleant Torben cadfelt

-6
Ad. 9) Eventuelt
Niels Erik Mathiassen, Bostedet 2a, henstillede til medlemerne, der
hvad der brades af idet
tager hensyn til,
ffin
cmrldet undertiden tEnger ti1 frisk luft. Emnet har tidligere rret
pA generalforsamlingen, og det har tilsyneladende ikke hjulpet
rvnt
Erlig meget'
OIe B. Kristensen, Bavnestedet 45, henviste til beErknj'ngerne, der
tfd-ITgtr-- var---ral-det om legepladsen, med anbefaling af , at foEldrene
b{r fug. deres blrn hjem tidligere end det sker nu. Endvi-dere mindedes
om f/rslen pA Bavnestedet, der i svinget ved nr. 43 oq nr' 45 var erllg
farlig. Skiltet ved nr. 45 anbefaLedes udskiftet.
Fomanden var enig i ulemperne med bHdeovnene og oplyste ' at isar
afb-mdrng af rcIkekartoner var srdeles generende f or de omkringboende,
og endvidere er afbrading af Plastbetrukne emballager o'Iig' ulovligf-'
skiltningen pA Bavnestede+- vil bestyrelsen se p3., men splrgsmilet ska.lnok rettes til kormunen som vejmynaligheal.
Herefter sluttede DiriEenten modet, da der ikke var flere inclleg ti1
debatten.

sluttede kI.

c".gralforsanlinget
Dirigentr

2

Gunnar KisbYe

---0--bestyrelsesn/de den 21. aprit 1983 konstj"tuer€de
Pa det fdrste
hestyrelsen sig s')m f4lgetr
48 39 81
J/rgen Jakobsen Rastestedet 15
Formnd
Nastformand Poul-Erik Jensen Lerstealet 15
Kasserer

Mcgens

tj.p.

Hans

Dalsgaard Bostealet 19

Ruskol

4A 37 64

48 38

88

N/rrevslget 68

48 33

07
e7

U.p.

Kjelat Nielsen

Bavnestedet 8?

49 11

sekreter

Jdrn Jensen

Bostealet 13

4A 37 32

Bestl,relsen fordelte opgaverne mellein srg sAleites;
Fallesarealet

Poul-Erik Jensen

Kjel-al Nielsen

Tv-anlEgget

J/rgen Jakobsen

JCrn .ret:sen

Teknisk uclvalg Hans Ruskol
Byggeudvalg

Jdrgen Jakobsen

irrfcrmaLj,on

Mogens

Dalsgaard

Poul-Erik .rensen
KjeLd Nielsen
Jdrgen Jakobsen

Endvidere besluttedes, at kontingentopkravnirgen blev udsendt hurtigst:
nuiigt uden at afvente referat fra generalforsamlingen - i LlgheC neC
sidste Ars praksis.

