
    
 

Side 1 af 25 

 

Grundejerforeningen 
Baunebakken  
Bredkær 2 
2650 Hvidovre 

 
 
 
 
 
 
 

Referat fra 
Grundejerforeningen Baunebakkens 

ordinære generalforsamling 
tirsdag den 26. april 2005 kl. 19.00 

på Præstemoseskolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

Side 2 af 25 

 

Grundejerforeningen 
Baunebakken  
Bredkær 2 
2650 Hvidovre 

Dagsorden: 
 
 
1. Valg 

1.1. Valg af dirigent 
1.2. Valg af stemmetællere 

 
2. Beretninger 

2.1. Formandens beretning 
2.2. Vedligeholdelsesudvalgets beretning 

 
3. Godkendelse af regnskab 2004 
 
4. Forslag fra bestyrelsen 

4.1 Forslag til budget 2006 
4.2 Forslag til vedligeholdelsesplan 2006 

 
5. Indkomne forslag 
 
6. Valg 

6.1 Valg af formand for 2 år 
6.2 Valg til bestyrelsen 

6.2.1. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 
6.2.2. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 

6.3 Valg af bestyrelsessuppleanter 
6.3.1. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år 
6.3.2. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år 

(punktet tilføjet på generalforsamlingen) 
6.4 Valg af revisorer 

6.4.1. Valg af revisor for 2 år 
6.5 Valg af revisorsuppleanter 

6.5.1. Valg af revisorsuppleant for 2 år 
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7. Eventuelt 
 
Næstformanden Bente Staalø indledte generalforsamlingen 
med at byde de fremmødte medlemmer velkommen. 
 
Ad 1.1. Valg af dirigent 
Jens Peter Andersen (Stråkær 6) blev valgt med akklamation. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen 
til generelforsamlingen var udsendt for sent. Dirigenten 
forespurgte, hvorvidt der på den baggrund var indsigelser mod 
generalforsamlingens lovlighed. 
 
Da dette ikke var tilfældet, konkluderede dirigenten, at 
generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.  
 
Der var 27 stemmeberettigede medlemmer til stede. 
 
Ad 1.2. Valg af stemmetællere 
Helle Tideman (Stråkær 4), Poul Erik Iversen (Grundkær 15) 
og Peter Jørgensen (Bredkær 17) blev valgt med akklamation. 
 
Ad 2.1. Formandens beretning 
Peter Knub oplyste indledningsvist, at formanden Bengt 
Lynggaard har valgt at trække sig som formand inden 
generalforsamlingen. Beretningen der aflægges, er godkendt 
af Bengt Lynggaard. 
 
Velkommen 
Velkommen til vor årlige generalforsamling. Ikke mindst 
velkommen til vore nye medlemmer. Jeg håber, de vil føle sig 
hjemme her og få den samme glæde af at bo her, som vi er 
mange, der har haft i mange år.  
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Jeg skal indledningsvis gøre opmærksom på, at en række 
aktiviteter vil blive behandlet under punkt 2.2 og punkt 4.2 på 
dagsordenen, beretningen fra vedligeholdelsesudvalget og 
derfor ikke omtalt i denne beretning. Også økonomien vil som 
sædvanlig blive behandlet særskilt som punkt 3 og punkt 4.1 
på dagsordenen. Dette er en følge af den arbejdsdeling, vi de 
senere år har arbejdet med i bestyrelsen. 
 
Tak til Bengt 
Efter næsten 25 år på posten har Bengt Lynggaard meddelt, at 
han ønsker at stoppe som formand. Bengt har været med fra 
starten og har således kunnet se frugterne af sit arbejde 
gennem opbygningen af et stort og velfungerende 
beboelsesområde, der i dag er hjem for mange familier. Bengt 
har gennem alle årene været foreningen en god mand, 
nøgleordet her er engagement. Vi skylder Bengt stor tak for 
indsatsen.  

Vi kan så glæde os over, at Bengt har sagt ja til at være 
konsulent for bestyrelsen, foreløbigt for 1 år. 

 
I. Interne aktiviteter 
Bestyrelsens arbejde 
Den arbejdsdeling i bestyrelsen, vi gennem de sidste par år 
har gennemført, har fungeret rigtig godt. Arbejdsdelingen er 
ikke blevet mindre aktuel ved, at Bengt - foreningens formand 
gennem en menneskealder – nu går af. Det er vigtigt, at alle i 
bestyrelsen deltager aktivt i løsningen af arbejdsopgaverne – 
det er ikke tilstrækkeligt at deltage i møderne, for der sker en 
masse ting imellem møderne. 
 
Bestyrelsen har således nedsat et vedligeholdelsesudvalg, der 
tager sig af den mere langsigtede vedligeholdelse af området. 
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Endvidere er der nedsat et bladudvalg. Herudover har 
bestyrelsen nu besluttet at oprette et medlemskontaktudvalg. 
Hidtil er de fleste kontakter gået gennem formanden, men med 
Bengts fratræden er dette ikke længere realistisk. Derfor er der 
nu 3 bestyrelsesmedlemmer, som fungerer som den primære 
(telefoniske) indgang for beboerne til bestyrelsen. 

Bestyrelsen afholdt i august måned et temamøde, hvor en 
række emner blev taget op. Det gælder eksempelvis 
oprettelsen af et elektronisk arkiv over foreningens vigtigste 
dokumenter, Webnet og eventuelt medlemskab af 
Parcelhusejernes Landsforening. 
 
Temamødet har resulteret i, at bestyrelsen har udarbejdet en 
aktivitetsplan for det kommende år. 
 
Bestyrelsen har aftalt en styrket kommunikation med 
bladudvalget og webmasteren. Målet er at forbedre kontakten 
til beboerne. 
 
Hjemmesiden 
Vores hjemmeside www.Baunebakken.dk er velbesøgt. 

Frank Andersson administrerer hjemmesiden med ansvar over 
for bestyrelsen. Den er allerede nu så omfattende, at det her 
er muligt at finde snart sagt alle oplysninger om Baunebakken. 
Det har vist sig, at blandt andet ejendomsmæglerne er vældig 
glade for den. 

En stor tak til Frank for hans indsats. 

Baunebakke-bladet 
Baunebakke-bladet er dog stadig det mest synlige for vore 
medlemmer. Bladets økonomi hviler i store træk i sig selv ved 
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annonceindtægterne. En stor tak til Redaktionen for deres 
store indsats. 

 

II. Opfølgning på generalforsamling 2004 
Forslag fra generalforsamling 2004 – hvad skete der med 
dem? 
Trafikforanstaltninger, så kørsel på cykelstien på Rebæk 
Alle vest forhindres 
Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen om sagen. 
På baggrund heraf har Hvidovre Politi undersøgt sagen. 
Politiet har observeret Rebæk Allé for at vurdere omfanget af 
kørsel på cykelstien. Konklusionen er, at politiet ikke har 
konstateret overtrædelser, og politiet vil derfor ikke foretage 
sig yderligere. Bestyrelsen har derfor måttet henlægge sagen. 
 
Ensretning af Runde P 
Bestyrelsen har undersøgt sagen grundigt og er kommet til 
den konklusion, at en ensretning af Runde P vil være en dårlig 
idé. Ensretning af runde P vil medføre en skilteskov. Udover 
skiltet om ensretning skal der opsættes enten ”indkørsel 
forbudt” eller ”motorkøretøjer forbudt”. Vælges indkørsel 
forbudt skal dette eventuelt suppleres med ”trækken med 
cykler tilladt”. Vælges ”motorkøretøjer forbudt” skal dette 
suppleres med ”gælder ikke cyklister”. Opsætningen af skilte 
skal godkendes af politiet, der har oplyst, at godkendelse ikke 
kan forventes. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der ikke skal 
arbejdes videre med forslaget. 
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III. Eksterne aktiviteter 
Trafiksanering Hvidovre Nord - Allingvej 
Foreningen har gennem året deltaget i flere møder med 
kommunen, blandt andet foranlediget af, at et af bestyrelsens 
medlemmer har skrevet flere læserindlæg i Hvidovre Avis, 
hvor han har protesteret mod kommunens beskæring af 
beplantningen omkring krydsene ved Rebæk Allé og Klardam, 
samt mod den manglende færdiggørelse af omprofileringen af 
Allingvej. Bestyrelsen har også klaget til kommunen over 
vedligeholdelsen af buske m.v. 

Bestyrelsen har sendt ansøgning til kommunen om tilladelse til 
etablering af p-båse på Allingvej, idet parkeringsforholdene 
ikke fungerer tilfredsstillende. Kommunen har sendt sagen til 
høring hos politiet, men ville ikke umiddelbart medvirke til 
etablering af p-båse på Allingvej. Bestyrelsen har bedt 
kommunen overveje sagen på ny, idet politiet har støttet 
forslaget. Kommunen har ikke har svaret på foreningens 
seneste brev. 
 
Det er altså fortsat svært at trænge igennem overfor 
kommunen, og der er fortsat ikke afsat penge til 
færdiggørelsen af planerne for Allingvej. Lad os håbe, der 
snart kommer nye politiske signaler fra flertallet i 
kommunalbestyrelsen. 
 
Carporte 
Der er blevet bygget 3 nye carporte på Klardam. Byggeriet har 
desværre givet anledning til en del problemer med 
eksempelvis henkastet byggeaffald, hvor foreningen har 
måttet betale for bortskaffelse, uenighed om betaling m.v. 
 
Bestyrelsen har endvidere modtaget anmodning om etablering 
af carporte på Vesterskel. Da carportene vil blive opført på 
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amtets grund, er anmodningen ikke helt enkel, idet en række 
forhold skal tages i betragtning, herunder amtets 
vedligeholdelse af skråningen op mod Avedøre Havnevej, 
samt at amtet kan kræve carportene fjernet, hvis havnevejen 
udvides. Bestyrelsen har nu ansøgt amtet om en generel 
tilladelse, og hvis denne gives udestår et arbejde med 
tinglysning af forpligtelser for ejerne af carportene. 
 
Vær i øvrigt opmærksom på, at beboerne skal have 
foreningens underskrift for at have råderet over deres carport, 
uanset at den er købt og betalt. Årsagen er, at carporten er 
opført på foreningens grund. Der mangler p.t. ca. 37 
underskrifter. De berørte beboere vil snarest modtage et brev 
med anmodning om underskrifter. 
 
Storskrald 
Det er som bekendt forbudt at sætte husholdningsaffald m.v. 
ud som storskrald. Det er der enkelte beboere (gengangere!), 
som har meget svært ved at respektere. Bestyrelsen har 
anlagt en konsekvent linie, der betyder, at affaldet bliver 
leveret tilbage på dørtrinnet hos de pågældende. 
 

Kabelnettet - Webnet 
Vi har været ramt af en del fejl på kabelnettet i årets løb. Lang 
de fleste skyldes hærværk! Kabel-tv anlægget er brudt op, og 
anlægget afbrudt – ofte lige op til store landspolitiske 
begivenheder som f.eks. nye afsnit af Krøniken. Det morer 
sikkert ”spøgefuglene” ekstra, men det koster foreningen en 
bondegård i reparationer af anlægget. Kan vi ikke hjælpe 
hinanden med at holde øje med området – gå en tur med 
hunden om aftenen o.s.v. 
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En husstandsomdelt folder fra Comx, hvor der loves store 
besparelser på TV, Internet og telefoni førte til henvendelser 
fra mange beboere. Virkeligheden er imidlertid, at firmaet skal 
grave nye kabler ned i hele området først. Det vil koste ca. 
25.000 kr. pr. parcel, svarende til ca. 6 mill. kr. 
 
Bestyrelsen har på baggrund heraf drøftet mulighederne for at 
anvende TDC’s Webnet i tilknytning til vores kabelnet. 
Løsningen indebærer, at kunden (foreningens medlemmer) 
deles om en forud fastsat kapacitet. Det er foreningen, der har 
ansvar for, at den nødvendige kapacitet er til stede, ligesom 
foreningen selv skal finansiere en opgradering. Prisen for 
etablering ligger på 130.000 kr. inkl. moms for 5 Mbit og på 
160.000 kr. for 11 Mbit. Hertil kommer en årlig driftsudgift på 
henholdsvis 84.000 kr. og 144.000 kr. Spørgsmålet er så, om 
de beboere, der ad anden vej (arbejde m.v.) har adgang til 
Internettet eller som ikke ønsker denne service skal være med 
til at betale for, at de beboere, som ønsker Webnet kan opnå 
lavere priser end med webspeed-løsningen. Bestyrelsen 
overvejer fortsat sagen – der vil muligvis blive afholdt et 
beboermøde om sagen. 
 
Indbrud og tyverier samt hærværk 
Bestyrelsen har i årets løb modtaget oplysninger om flere 
indbrud i biler og huse. Jeg vil derfor opfordre til, at vi alle er 
opmærksomme på, hvad der sker i området. Husk ikke mindst 
at lukke bommene – det forhindrer, at uvedkommende kan 
køre op foran døren og tømme huset. Enkelte beboere har 
også henvendt sig angående oprettelse af et tyveriudvalg. 
Sådan et har vi haft før, men det er desværre hver gang løbet 
ud i sandet. Så hvis der er nogen, der har lyst til at gøre en 
indsats, ville det være dejligt. 
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Hærværket florerer også fortsat. Det er eksempelvis gået ud 
over vaskepladsen på Klardam, hvor elskab m.v. er ødelagt. 
Bestyrelsen har besluttet, at vaskepladsen skal lukkes, idet 
reparationerne de seneste år har kostet store summer. 
 
Skrotbiler 
Bestyrelsen har gennem lang tid forsøgt at forhindre, at 
beboere og udefra kommende henstiller skrotbiler på vores 
område. Dels får det området til at se nedslidt ud, dels udgør 
bilerne en fare for nysgerrige børn, og endelig er det noget 
miljømæssigt svineri. Bestyrelsens vedholdende arbejde har 
nu båret frugt. Kommunen har taget affære, og bilerne er nu 
fjernet – skønt. 
 
Parkering 
Der er fortsat problemer med parkering på vores område. 
Lastvognparkering på p-pladserne, og parkering på stierne. 
Bestyrelsen har tidligere udsendt advarselsbreve, når det blev 
for slemt. Det plejer at hjælpe en tid, men ofte bliver der så 
problemer på andre stier. Ofte sker parkering på stierne ekstra 
”hensynsfuldt” ved at bilen køres helt op foran huset. Herved 
ødelægges græsset af store hjulspor, og det er faktisk 
foreningens ejendom, der herved ødelægges. 

Lad mig derfor benytte lejligheden til at gentage nok engang, 
at det er forbudt at parkere på stierne. Kun af- og pålæsning er 
tilladt, og det endda kun i kraft af en midlertidig tilladelse til det. 
Det er heller ikke tilladt at vende på stierne. Det står ingen 
steder, men almindelig sund fornuft burde sige det. Hver gang 
der vendes, ødelægger man græsset på stien. 

Ud over forbudet mod at parkere skal man også huske på, at 
stierne er brandveje, hvor der ikke må parkeres.  
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Multibanen på Vesterskel 
I mange år kæmpede vi for at der blev etableret en multibane 
på Vesterskel mellem vort område og Brandstationen. Efter 
mange sværdslag lykkedes det, men så var der det med 
vedligeholdelsen. Kommunen tog sig af noget, mens resten 
skulle klares af naboforeningerne i fællesskab. Desværre er 
det meget svært at få samarbejdet op at stå. Vestegnens 
Brandvæsen vedligeholder på arealet op mod sig, stiller 
mødelokaler til rådighed o.s.v. 
 
Ærgerligt, at de er de eneste, der vil hjælpe, for der er rigtig 
mange, der benytter stedet. Men det er ikke rimeligt, at vi skal 
stå alene med vedligeholdelsen. Bestyrelsen håber fortsat, at 
vi kan få gang i et samarbejde med naboforeningerne om 
vedligeholdelsen og planer for forbedringer af området. 
 
Forsikringsaftalen 
Vi har i mange år haft en fordelagtig aftale med Trekroner 
Forsikring om husforsikringer. Trekroner har igen i år varslet 
store stigninger i forsikringspræmierne. Bestyrelsen har ikke 
p.t. noget alternativ at pege på, så det er vigtigt, at alle kigger 
sig godt for ved valg af forsikring. 
 
Hermed indlader jeg beretningen for generalforsamlingen. 
 
Debat om beretningen 
a) Der ligger meget affald, endda døde rotter på Multibanen, 

hvilket er meget ulækkert. I buskadset ved indkørslen til 
Vesterskel ligger også meget affald, herunder en madras 

b) Hvad er der sket med hensyn til forbedring af belysningen 
på Runde P? 

c) Hvori består chikanerierne på Runde P? 
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d) Har bestyrelsen overvejet at anvende elektroniske bomme, 
som automatisk lukker, når beboerne har passeret? 

e) Der bør bringes en opfordring i Baunebakke-bladet om, at 
beboerne holder øje med hærværk 

f) Der er problemer med nogle af kanalerne på kabel-tv-
nettet 

 
Bestyrelsens svar 
a) Det er ikke foreningens område, men bestyrelsen vil 

undtagelsesvis anmode entreprenøren om at fjernet 
affaldet i buskadset. 

b) Flere beboere omkring Runde P har henvendt sig med 
anmodning om at forbedre belysningen i området for at 
forebygge hærværk. Bestyrelsen har været i dialog med 
Nesa og kommunen om muligheden for at forbedre 
belysningen på Runde P. Nesa’s forslag indebærer, at 
lysmasterne på Runde P forhøjes med 1 m. Til gengæld 
fjernes lygterne bag carportene, og foreningen skal selv 
betale for etablering af lys i carportene. Løsningen 
indebærer således ikke en forbedret belysning samlet set, 
og da forslaget tillige er kostbart, har bestyrelsen besluttet 
ikke at arbejde videre med forslaget 

c) Der bliver ringet på dørene om aftenen, der bliver kastet 
med sten – enkelte gange er sten blevet kastet gennem 
ruderne, og der har været eksempler på, at nogle unge 
forsøger at påkøre andre bevidst 

d) Bestyrelsen vil overveje forslaget. Dette fritager dog ikke 
den enkelte fra at overholde reglerne for færdsel på stierne  

e) Enig – alle er velkomne til at skrive indlæg 
f) Bestyrelsen vil rejse problemet overfor TDC 
 
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 
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Ad 2.2. Vedligeholdelsesudvalgets beretning 
Vedligeholdelsesplan 2004 
Bente Staalø præsenterede vedligeholdelsesudvalget. 
 
Formålet med at lave en årlig vedligeholdelsesplan er 
 

• At skabe bedre overblik over de mange aktiviteter og 
hvad de koster 

• At synliggøre aktiviteterne for beboerne 
• At udnytte foreningens størrelse til at opnå de bedst 

mulige priser og vilkår 
 
Vedligeholdelsesudvalget har eksisteret siden 2000, og der er 
i perioden 2000-04 anvendt ca. 785.000 kr. på den langsigtede 
vedligeholdelse. Heraf tegner legepladserne sig for knap 
halvdelen, fulgt af aktiviteter til forskønnelse (trådhegn, ny 
trappe, Mimreplads m.v.), renovering af hegn, buskrydning 
m.v. 
 
I 2004 er der blevet etableret trådhegn på Vesterskel langs 
Avedøre Havnevej. På strækningen har der uvist af hvilken 
grund manglet ca. 125 lbm. Hegn, som nu er etableret. Herved 
begrænses mængden af henkastet affald, ligesom kørsel med 
scooter ned ad skråningen, som har været til fare for børn, nu 
ikke længere kan finde sted. 
 
Herudover er der blevet etableret en ny trappe fra Vesterskel 
til Allingvej. Den gamle trappe af træ krævede meget 
vedligeholdelse, og der er derfor nu etableret en ny trappe i 
sten og med en sliske i midten til trækken med cykler. 
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I årets løb er en række huller i asfalten blevet repareret, og så 
har legepladserne som sædvanlig fået en kærlig hånd med 
diverse reparationsarbejder. 
 
Endelig er bordbænke og bænke blevet malet. 
 
Vandværket har krævet fjernelse af en række stophaner, der 
ikke anvendes. Denne aktivitet er udskudt til det kommende 
år. 
 
Ny entreprenørkontrakt 2004 
Den helt store aktivitet i vedligeholdelsesudvalget i 2004 har 
været gennemførelsen af en licitation af entreprenørarbejdet – 
en aktivitet, som strakte sig over 6 måneder.  
 
Kravene til den nye entreprenør blev skærpet på en række 
områder, eksempelvis 1) Renholdelse og ukrudt, 2) 
Græsslåning (frekvens og kvalitet) og 3) Vinterservice 
(frekvens og kvalitet). Endelig har der været krav om, at 
tilbudene var baseret på en fast pris. 
 
Der blev indhentet tilbud fra 3 firmaer, nemlig Ruben Estrup 
Hansen, som var foreningens hidtidige entreprenør, 
Kirkegaard A/S og PLT Gruppen A/S. 
 
Vedligeholdelsesudvalget har afholdt møde med alle 3 
tilbudsgivere for afdækning af uklarheder i tilbudene 
 
Tilbudene er vurderet ud fra følgende kriterier: 1) Kvalitet 
(vægt 55 %), 2) Økonomi (vægt 30 %), 3) Leverancesikkerhed 
(vægt 10 %) og 4) Service (vægt 5 %). 
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Inden for en række kategorier under hvert kriterium er der 
givet en karakter fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Efter en samlet 
vurdering blev PLT valgt som foreningens nye entreprenør. 
Alle tilbudsgivere har fået en begrundet tilbagemelding om 
foreningens beslutning, ligesom vedligeholdelsesudvalget 
afholdt referencebesøg hos en af PLT’s nuværende kunder. 
 
PLT startede sit virke den 1. november 2004. 
 
Debat om beretningen 
a) Bommen ved Allingvej ud for Dunkær er i stykker 
b) Der er hul i asfalten ud for Dunkær: 
c) Der ligger en del affald i området omkring indkørslen fra 

Allingvej til Dunkær 
d) Området omkring Allingvej 98-100 trænger til 

vedligeholdelse, blandt andet træerne trænger til 
beskæring 

e) Fliserne på stien udfor Allingvej 100 er sunket 
 
Vedligeholdelsesudvalgets svar 
a) Vedligeholdelsesudvalget vil se på sagen 
b) Vedligeholdelsesudvalget vil se på sagen 
c) Vedligeholdelsesudvalget vil bede PLT om at se på sagen 
d) Det er kommunen, der har ansvaret for vedligeholdelsen. 

Bestyrelsen vil derfor kontakte kommunen 
e) Vedligeholdelsesudvalget vil bede PLT om at se på sagen 
 
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 
 
Ad 3. Godkendelse af regnskab 2004 
Inge Nielsen gennemgik regnskabet. 
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Budgettet til administration er overskredet på grund af faste 
udgifter til forsikring. 
 
Renteindtægterne er mindre end forventet, som følge af det 
lave renteniveau p.t. 
 
Regnskabet er endt med et overskud på 75. t. kr. 
 
Der har været problemer med PBS-opkrævningerne som følge 
af kassererskiftet og de deraf følgende flytninger af 
opkoblinger, regnskabssystem m.v. 
 
Herefter blev regnskabet og balancen enstemmigt godkendt. 
 
Ad 4.1. Forslag til budget 2006 
Inge Nielsen gennemgik det omdelte forslag til budget. Det 
omdelte forslag skyldes, at der var en fejl i det udsendte 
forslag, så indtægter og udgifter til hybridnettet ikke var i 
balance. Som følge heraf er betalingen for hybridnettet øget 
fra 546 kr. til 593 kr. pr. parcel pr. kvartal, mens betalingen for 
øvrige udgifter er nedsat fra 904 kr. til 857 kr. pr. parcel pr. 
kvartal. Det samlede kontingent er således fortsat uændret på 
1450 kr. pr. parcel pr. kvartal. 
 
Det er i øvrigt 3. år i træk, at kontingentet er uændret. Da 
priserne i samfundet stiger, er der reelt tale om en 
nedsættelse af kontingentet. 
 
Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt. 
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Ad 4.2. Forslag til vedligeholdelsesplan 2006 
Forslag til vedligeholdelsesplan for 2005 
Den nye Mimreplads ved Rebæk Allé skal kompletteres. Det 
har været tanken at opsætte en bænk samt et vartegn 
(skulptur, vejviser eller lignende) for grundejerforeningen, men 
der etableres i første omgang et stort blomsterbed.  
 
En tilstandsrapport for foreningens område har peget på, at 
der ville være store fordele for os ved at udskifte den 
nuværende hækbeplantning langs Rebæk Allé med en mere 
ensartet og vedligeholdelsesfri type, der samtidig ville give 
hele området et pænere præg. Vedligeholdelsesudvalget agter 
derfor at foretage denne udskiftning i 2005-06. 
 
Endvidere skal skilte, bøjler og nummerpladeskiltene på p-
pladserne (bortset fra Vesterskel) rettes op. Disse er i dag 
opsat meget uensartet, hvilket giver området et uskønt og 
lettere forfaldent udseende. 
 
Endelig vil foreningens 4 legepladser blive gennemgået for fejl 
og mangler m.v. Eksempelvis vil samtlige kæder på gyngerne 
blive udskiftet. 
 
Forslag til vedligeholdelsesplan for 2006 
I 2006 fortsættes den planlagte udskiftningen af den 
nuværende hækbeplantning langs Rebæk Allé. 
  
Endvidere vil der blive gennemført en mere omfattende 
renovering af den store legeplads ved Runde P, ligesom 
legepladserne i øvrigt vil blive gennemgået for fejl og mangler 
m.v. 
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På Vesterskel vil p-båsene blive opmalet og bredden vil blive 
forøget på de smalle båse, ligesom nummerpladeskiltene på 
Vesterskel vil blive rettet op. 
 
Endelig skal de 8 stophaner fjernes som følge af krav fra 
myndighederne. Stophanerne blev lavet 1978-79 til vanding af 
buskene. Hanerne sidder ved hovedledningen, hvorfra der går 
en ledning videre til brøndene. Da stophanerne ikke anvendes 
længere, skal hanerne afmonteres af hensyn til risiko for 
forurening af vandet. Aktiviteten var også på planen sidste år, 
men er blevet forsinket som følge af en række 
afklaringsproblemer. 
 
Spørgsmål og kommentarer fra salen 
a) Det er vanskeligt at tage stilling til, om den påtænkte 

udskiftning af hækkene langs Rebæk Allé er en god idé, 
når det konkrete forslag ikke kendes 

b) Bliver der færre p-pladser på Vesterskel, når bredden 
øges? 

c) Er kommunen forespurgt med hensyn til ændring af 
beplantningen langs Rebæk Allé 

d) Hvorfor beskæres kronerne på kugleakacierne på stierne 
ikke længere? 

e) Der foretages en alt for voldsom beskæring af 
beplantningen på skrænten op mod Avedøre Havnevej, 
hvilket øger støj m.v. 

 
Bestyrelsens svar 
a) Vedligeholdelsesudvalget påtænker en ensartet 

beplantning, der er let at vedligeholde, f.eks. en bøgehæk. 
Enig i, at det kan være svært at gennemskue, hvad 
forslaget indebærer. Forslaget vil derfor blive lagt på 
foreningens hjemmeside med illustration af den påtænkte 
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løsning med 14 dages høringsfrist, så beboerne har 
mulighed for indsigelse 

b) Nej, der er nogle ”overskydende” arealer, som giver 
mulighed for en mindre øgning af bredden, uden 
konsekvenser for antallet af p-pladser 

c) Vedligeholdelsesudvalget vil selvfølgelig sikre sig, at 
eventuelle fornødne tilladelser er i hus, inden der foretages 
ændringer i beplantningen 

d) Foreningen fik i 2003 en rapport, som konkluderede, at 
træerne sagtens kan overleve, forudsat at beskæringen 
begrænses. Derfor er den hidtidige kraftige beskæring af 
træernes kroner ophørt. Herved opnås, at træerne vil lave 
væsentligt færre stammeskud, at træerne vil blive grønne 
mere end 1 måned tidligere end hidtil (primo maj mod nu 
ultimo juni), samt som sagt en væsentlig mindre belastning 
af træerne. Såfremt kronen generer, kan der rettes 
henvendelse til vedligeholdelsesudvalget, som vil sørge 
for, at de generende grene fjernes 

e) Vedligeholdelsen påhviler amtet og bestyrelsen søger 
løbende at aftale, hvordan beskæringen skal ske. 

 
Herefter blev forslaget til vedligeholdelsesplan 2005-06 inkl. 
Ovennævnte præciseringer enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 5. Indkomne forslag 
Der var indkommet 4 forslag fra beboerne. 
 
Jørgen Møller gjorde opmærksom på, at forslagene ikke som 
lovet var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen beklagede, at forslagene ikke var udsendt. 
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Forslag til generalforsamlingen i Grundejerforeningen 
Baunebakken 26. april 2005 (Jens Peter Andersen, 
Stråkær 6) 
Jens Peter Andersen fremlagde de tre forslag: 
” 
a) Hækken omkring den store legeplads ved Runde P skal 

klippes noget oftere for, at den kan blive mere robust og 
tættere 

b) Trådhegnet repareres omkring den store legeplads de 
steder, hvor der ingen hæk er 

c) Fodhegnet omkring flagpladsen ved siden af den store 
legeplads repareres/udskiftes, således at det bliver i 
samme stil som hegnet ved p-pladsen for enden af 
Stendam og som ved stien, der krydser Stråkær. 

..” 
 
Bestyrelsen oplyste, at forslaget om hækklipning og reparation 
af trådhegn er indarbejdet i vedligeholdelsesplanen for 2005. 
Fodhegnet fjernes i 2005, og vedligeholdelsesudvalget 
opsætter nyt fodhegn hurtigst muligt. 
 
Jens Peter Andersen ønskede sikkerhed for, at et nyt fodhegn 
opsættes hurtigst muligt. 
 
Bestyrelsen lovede, at det gamle fodhegn først fjernes, når der 
er økonomi til det nye. 
 
Forslagene blev herefter tiltrådt med ovenstående 
præcisering. 
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Forslag til uddybning af punkt 4.2. – forslag til 
vedligeholdelsesplan 2006 (Ole og Helle Fritze, Drivkær 
37) 
Forslagsstillerne var ikke til stede, hvorfor dirigenten oplæste 
forslaget. 
 
”I forbindelse med forslag til opmaling af p-båse skal vi herved 
fremsætte forslag om ændring af anvendt afstand mellem de 
enkelte streger. 
 
Det er i dag temmelig anstrengt, og forbundet med stor 
sansynlighed for buling af ved-siden-af parkerede biler, at 
stige ud af sin bil, grundet de smalle parkeringsbåse. 
 
Samtidig kan vi konstatere, at vi selv har modtaget ”hilsner” fra 
ved-siden-af parkerede biler i form af, hvad der vidst i 
forsikringsverdenen kaldes ”Bilkabuler”. Ikke desto mindre 
koster de ca. 3-7.000 kr. pr. dør at få rettet op – naturligvis 
afhængig af bilmærke. Bibeholdes bulerne, vil ”værdien” af 
disse blive fratrukket den endelige salgspris, ligesom 
firmabilejers virksomheder tilsvarende bliver straffet. 
 
Det indstilles til, at bredden på parkeringsbåsene hæves fra 
nuværende ca. 220 cm til 280 cm.” 
 
Bestyrelsen oplyste, at forslaget er en del af 
vedligeholdelsesplanen for 2006. 
 
Forslaget blev taget til efterretning. 
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Forslag om at der afholdes fastelavnsfest 
(Anitta Jensen, Stendam 27) 
Forslagsstilleren var ikke til stede, hvorfor dirigenten oplyste 
forslaget. 
 
”Jeg kunne godt tænke mig, at der blev afholdt fastelavn. Jeg 
vil gerne hjælpe med at arrangere, hvis der er 3-4 personer, 
som også vil være med.” 
 
Foreningen vil gerne støtte et fællesarrangement, hvis der 
melder sig frivillige beboere. 
 
Bestyrelsen vil opfordre interesserede til at melde sig til 
forslagsstilleren. Opfordringen vil også blive lagt på 
hjemmesiden og i bladet. 
 
Forslag om ændring af kanalsammensætningen (Allan 
Juhl, Drivkær 12) 
Forslagsstilleren var ikke til stede, hvorfor dirigenten oplæste 
forslaget. 
 
”Vi kunne godt tænke os at Tv-kanalen Hallmark blev vist 24 
timer i døgnet. Der vises mange gode ting om dagen, som kan 
indspilles, da det ikke bliver vist om aftenen.” 
 
Bestyrelsen oplyste, at foreningen ikke selv kan 
kanalsammensætningen, der er fastlagt af TDC efter 
forhandling med de enkelte tv-stationer. Såfremt foreningen 
ønsker at påvirke sammensætningen, skal der foretages 
selvstændige forhandlinger med alle tv-stationer om 
betingelser, betaling m.v., hvilket ikke er en realistisk opgave 
for en grundejerforening. 
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Ad 6. Valg 
Ad 6.1. Valg af formand for 2 år 
Peter Knub (Grundkær 41) blev nyvalgt for 2 år med 
akklamation. 
 
Dirigenten oplyste, at som følge af nyvalget af Peter Knub, der 
hidtil har været sekretær i bestyrelsen, som formand og som 
følge af, at Henrik Wifstrand (Allingvej 70) har trukket sig, er 
de to suppleanter Jacob Kort (Bredkær 13) og Jørn 
Henningsen (Bredkær 5) indtrådt i bestyrelsen. 
 
Der skal derfor nyvælges to (2) suppleanter, heraf én for 2 og 
én for 1 år. 
 
Dirigenten oplyste derfor, at dagsordenen udvides med pkt. 
6.3.2. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år. 
 
Ad 6.2. Valg til bestyrelsen 
Ad 6.2.1. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 
Poul Poulsen (Stendam 22) blev genvalgt for 2 år med 
akklamation. 
 
Ad 6.2.2. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 
Johnny Steenberg (Grundkær 10) blev genvalgt for 2 år med 
akklamation. 
 
Ad 6.3. Valg af bestyrelsessuppleanter 
Ad 6.3.1. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år 
Torben Wulff (Bredkær 37) blev nyvalgt for 2 år med 
akklamation. 
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Ad 6.3.2. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år 
Svend Aage Johansen (Drivkær 21) blev nyvalgt for 1 år med 
akklamation. 
 
Ad 6.4. Valg af revisorer 
Ad 6.4.1. Valg af revisor for 2 år 
Jan Mikkelsen (Drivkær 27) blev genvalgt for 2 år med 
akklamation. 
 
Ad 6.5. Valg af revisorsuppleanter 
Ad 6.5.1. Valg af revisorsuppleant for 2 år 
Jens Peter Andersen (Stråkær 6) blev genvalgt for 2 år med 
akklamation. 
 
Ad 7 Eventuelt 
 
Spørgsmål og kommentarer fra salen 
a) Slangen på vaskepladsen på Vesterskel er ikke sat op 
b) Nogle beboere lægger haveaffald på indercirklen på 

Runde P. Er det tilladt og hvis ja, har bestyrelsen 
overvejet, om området kan blive bedre afgrænset 

c) Flagstangen bør nedtages, hvis der ikke er en flaghejser 
d) Bengt Lynggaard Nielsen fortjener en stor tak for sit store 

arbejde for foreningen 
 
Bestyrelsens svar 
a) Slangen vil blive sat op hurtigst muligt 
b) Det er tilladt for alle beboere at aflevere haveaffald på 

Runde P. Reglerne for haveaffald er uændrede, 
eksempelvis er brug af sorte sække ikke tilladt, ligesom 
jord ikke må henkastes. Bestyrelsen vil overveje eventuelle 
muligheder for afgrænsning af området til haveaffald 
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c) Enig, bestyrelsen har besluttet at gøre et sidste forsøg på 
at finde en flaghejser, inden flagstangen fjernes 

d) Enig, - bestyrelsen har allerede rettet en stor tak til Bengt 
for hans virke som formand gennem næsten 25 år. 
Taksigelsen fra generalforsamlingen vil ligeledes blive 
bragt videre til Bengt 

 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede 
generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Formanden takkede dirigenten for indsatsen og takkede for 
fremmødet og debatten. 
 
 
 
 
 
Jens Peter Andersen Peter Knub Peter Knub 
Dirigent Formand Referent 


