
REFERAT 13-11-06
GRUNDEJERFORENINGEN
BAVNAGER

• Referat fra 25-9 godkendt
• Indkommen post:
• Kirsten 174- udendørs areal vedligeholdes af ? Færdsel på vejene,

stiplede linier (nej, stillekørsel) Blomsterkummer, chikaner m.m.
• Jan svarer Kirstens brev, Lena svarer Børges brev vedr. spørgsmål

omhandlende ovenstående samt græsklipning.
• ØKONOMI:
• Snerydningsaftale er indgået v/bent, pris 850 pr snerydning, 395,- pr

saltning, Grønbech Montage. 47777760. Der ryddes efter behov efter
vurdering af Peter Grønbech.

• OVERDRAGELSESFORRETNINGEN :
• Referatet er godkendt, og bankkonto kan etableres og girokort udsendes.
• Matrikelkort er ikke udleveret.
• Vedligeholdelse af rørledninger, gas m.m. påhviler ikke ejere, og skal

fjernes fra vedtægterne!
• Telefonnummerliste udformes med HNG,TDC samt andre leverandører til

alle beboere.
• Udgifter til vejbelysning afholdes af Frederiksværk Kommune, v/Steen

Jannick Jensen, 29 september, brev modtaget.
• Anja Andersen (fr.værk kommune) har været en uvurderlig hjælp i sin

egenskab af vejingeniør, med at påpege fejl og mangler til udbedring.
Der købes en påskønnelse i form af vin eller andet.

• Fejl og mangelliste er godkendt ved Svend Lindbæk, og Jan følger op på
deadline for udbedringer.

• Spejl ved 78-80, skilt betales af ??? FB finder pris og mailer videre.
• Byggeaffald bør fjernes fra veje og rabatter, alt for meget henligger til

gene for beboerne, som situationen er p.t. Der udsendes brev til de
berørte, dette gælder også omkring fart, parkering med køretøjer over
3500 kg, paraboler.

• Såfremt der ikke parkeres efter forskrifterne ryddes der ikke sne på de
pågældende adresser, Peter Grønbech samt beboere informeres inden
snesæsonen starter.

• Infobrev postes!, mailes ikke.
• Fast punkt på dagsordenen, opfølgning på personlige punkter, ansvarlig.
• Hastighedsændringer, skiltning, undersøges om der er mulighed for at

ændre dette. (Lena)
• Evt: Næste møde hos Lena nr. 134, tirsdag den 12 december kl. 19.00.

I~z ()~ • Møde slut kI.20.45.
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