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Formanden Peter Knub 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 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 
Stråkær 4 og Grundkær 32 blev valgt med akklamation. 
 
Ad 2.1. Formandens beretning 
Ad 2.2. Vedligeholdelsesudvalgets beretning 
Vedligeholdelsesplan 2007 
 
De 2 beretninger er i år slået sammen til én samlet beretning. 
 
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. 
 
Jeg skal indledningsvis gøre opmærksom på, at en række 
aktiviteter vil blive behandlet under de efterfølgende punkter. 
Økonomien vil som sædvanlig blive behandlet særskilt som 
punkt 3 og punkt 4.1 på dagsordenen. 
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Tak til Bente 
Efter mere end 10 år i bestyrelsen, har Bente Staalø meddelt, 
at hun ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen, hvor hun har 
været næstformand. Bente har både som næstformand og 
som en ankerperson i Vedligeholdelsesudvalget været et 
meget aktivt medlem i bestyrelsen, og vi skylder hende en stor 
tak for det flotte arbejde. 
 
Bente kommer senere i aften, men jeg kan røbe, at vi har en 
lille gave fra foreningen, som vil blive overrakt Bente 
efterfølgende. 
 
I. Interne aktiviteter 
Bestyrelsens arbejde 
Siden 2000 har vi haft et vedligeholdelsesudvalg, der tager sig 
af den mere langsigtede vedligeholdelse af området. Da 
hovedparten af bestyrelsen efterhånden deltager i VHU-
møderne, enten fordi de er medlemmer eller af praktiske 
årsager, er bestyrelsen enedes om, at udvalget ophører fra og 
med i dag. 
 
Den nye bestyrelse vil så tage drøftelserne om 
vedligeholdelsen på møderne, som der til gengæld nok bliver 
lidt flere af. Kontakten til entreprenøren vil fortsat ske via 1-2 
medlemmer fra bestyrelsen. I konsekvens heraf er det sidste 
gang, at vedligeholdelsesudvalget aflægger beretning på 
generalforsamlingen. 
 
Som jeg lige har nævnt, har Bente Staalø valgt at stoppe i 
bestyrelsen, og vi har derfor brug for friske kræfter til arbejdet. 
Det er vigtigt, at alle i bestyrelsen deltager aktivt i løsningen af 
arbejdsopgaverne – det er ikke tilstrækkeligt bare at deltage i 



    
 

Side 5 af 24 

 

Grundejerforeningen 
Baunebakken  
Bredkær 2 
2650 Hvidovre 

bestyrelsesmøderne, for der sker mange ting mellem 
møderne, der kræver at man følger med. 
 
Foreningens tidligere formand Bengt Lynggaard fungerer 
fortsat som konsulent for bestyrelsen. 
 
Hjemmesiden 
Vores hjemmeside www.Baunebakken.dk er velbesøgt – ikke 
mindst blandt ejendomsmæglerne. 
 
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. 
Således ligger reglerne for området, referater af 
generalforsamlinger, vedtægter m.v. let tilgængelige for alle. 
 
En stor tak til Frank for hans indsats. 
 
Baunebakke-bladet 
Baunebakke-bladet mangler stof og friske kræfter, der vil gøre 
en indsats – så er det sagt! Vi har som nævnt etableret et 
tættere samarbejde mellem bestyrelsen, webmaster og 
bladudvalg, med det sigte at forbedre kommunikationen til 
medlemmerne. Alligevel har bladudvalget set sig nødsaget til 
at halvere antallet af blade fra 4 til 2 om året. Det er ærgerligt, 
fordi det gør det svære at gøre bladet aktuelt, - og derved 
yderligere bidrager til, at bladet sygner hen. Men som sagt: 
Bladet bliver aldrig bedre, end den opbakning, det får. Så tænk 
over det, hvis du kan lide at skrive og formidle oplysninger: De 
fleste medlemmer af bladudvalget har nemlig stået for arbejdet 
i mange år og efterlyser friske kræfter. 
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Bladets økonomi hviler i store træk i sig selv ved 
annonceindtægterne. En stor tak til Redaktionen for deres 
store indsats. 
 
II. Opfølgning på generalforsamling 2005 
Forslag fra generalforsamling 2005 – hvad skete der med 
dem? 
 
De fleste forslag omhandlede konkretiseringer af 
vedligeholdelsesplanen – forslag der blev indarbejdet i 
vedligeholdelsesplanen og derfor indgår i 
vedligeholdelsesudvalgets beretning. 
 
Forslag om at der afholdes fastelavnsfest 
 
Forslaget gik på, at der atter skulle afholdes fastelavn, idet 
forslagsstilleren ud over sig selv efterlyste 3-4 personer til at 
bistå med arrangementet. 
 
Bestyrelsen gav tilsagn om, at foreningen gerne ville støtte et 
fællesarrangement, hvis der meldte sig frivillige beboere. 
 
4 beboere meldte sig, og resultatet blev et brag af en fest: 3 
tønder, fastelavnsboller og sodavand til kun 20 kr. pr. person. 
Der var fremmødt 57 børn og 54 voksne. 
 
Foreningen har bidraget til festen med et – meget – beskedent 
beløb. Tak til alle der bidrog til en god dag for børnene. 
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III. Eksterne aktiviteter 
Trafiksanering Hvidovre Nord - Allingvej 
Forholdene på Allingvej er fortsat ikke tilfredsstillende – der er 
i virkeligheden ikke sket noget siden sidste år. De mange løfter 
og hensigter er således fortsat blot – hensigter! 
 
I konsekvens heraf har Politiet krævet, at Allingvej skiltes op til 
60 km/t, fordi vejen netop ikke har fået den ændrede profil, der 
kunne begrunde en lavere hastighed. Trods mange protester 
er skiltene nu blevet opsat. 
 
Så nu er vi tilbage, hvor vi begyndte for 3-4 år siden – blot er 
lyskurvene nu fjernet. 
 
Carporte 
For et par år siden modtog bestyrelsen anmodning om 
etablering af carporte på Vesterskel. Da carportene vil blive 
opført på 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. I efteråret fik vi amtets tilladelse til opførelse af 
carporte på Vesterskel, og efterfølgende har bestyrelsen i 
bladet og på hjemmesiden anmodet interesserede om at 
henvende sig. Som det tegner lige nu, bliver der bygget et 
antal carporte på Vesterskel i løbet af 2006. 
 
Gennem året har vi brugt en del tid på at klarlægge 
ejerforholdene omkring de eksisterende carporte. Sagen er 
nemlig den, 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. Det er der rigtig mange, der ikke har været klar over, og 
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resultatet er, at ca. 50 carportejere ikke havde underskrevet de 
fornødne papirer. Arbejdet med bringe dette i orden er nu stort 
set tilendebragt. 
 
Vi har også haft en del henvendelser fra beboere, der enten 
ville købe eller sælge carporte. Disse anmodninger har vi 
måttet afvise. Forholdet er det, at det på generalforsamlingen i 
2002 blev vedtaget, at carporten ved salg skal følge huset. Det 
overses tilmed nogle gange af ejendomsmæglerne i 
forbindelse med handlen, så det er vigtigt hele tiden at gøre 
opmærksom på, at reglen findes. 
 
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.  
 
Anstrengelserne er blevet kronet med held, og bilerne er nu 
fjernet. I et enkelt tilfælde har kommunen tilmed udstedt et 
forbud mod, at der fremtidigt henstilles skrotbiler på vores 
område og anført at disse vil blive fjernet uden varsel. 
 
Så en lang træls historie synes at lakke mod enden. 
 
Flaghejser 
En gang havde vi en flaghejser, der lod flaget vejre på given 
foranledning. Så døde den pågældende beboer desværre, og 
siden er der gået lang tid, uden at der er blevet kippet med 
flaget. Sidste år på generalforsamlingen rejste vi så 
muligheden af at fjerne flagstangen – og det gav heldigvis 
resultat: Hele 2 beboere har meldt sig som flaghejsere, så nu 



    
 

Side 9 af 24 

 

Grundejerforeningen 
Baunebakken  
Bredkær 2 
2650 Hvidovre 

er der atter mulighed for at se Dannebrog ved festlige 
lejligheder. 
 
Indbrud og tyverier samt hærværk 
Indbrud i biler og huse kommer ofte i bølger, og der er derfor 
grund til løbende opmærksomhed omkring problemet. Husk 
ikke mindst at lukke bommene – det forhindrer, at 
uvedkommende kan køre op foran døren og tømme huset. 
 
Sidste år henvendte flere beboere omkring Runde P sig med 
anmodning om at forbedre belysningen i området for at 
forebygge hærværk. Bestyrelsen har efterfølgende været i 
dialog med Nesa og kommunen om muligheden for at forbedre 
belysningen på Runde P. Resultatet var imidlertid nedslående: 
Den af Nesa foreslåede løsning ville snarere forværre end 
forbedre lysforholdene og oven i koste foreningen penge. 
Planerne om en ændret belysning på Runde P har derfor 
måttet skrinlægges. 
 
Glascontainerne 
Foreningen vil få opsat nye glasbeholdere i løbet af året. 
Glasbeholderne, der opsættes af kommunen, bliver befæstet i 
jorden. Det er aftalt at Runde P fortsætter med uændret 
placering, mens glasbeholder på Vesterskel flyttes tættere på 
hjørnet ud mod Kærmark. 
 
Haveaffald – og ikke mindst Runde P 
Runde P ser ind i mellem farlig ud! Det flyder med affald inde i 
midtercirklen, og sådan har det været længe. På et tidspunkt 
blev der åbnet for, at beboerne kunne henkaste deres 
haveaffald (og kun det) i midtercirklen, men resultatet er 
blevet, at alle former for affald henkastes i området. Der 
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henkastes f.eks. haveaffald i sorte sække på Runde P, hvilket 
bevirker, at affaldet ikke afhentes af kommunen. 
 
I sommeren sendte kommunen en alvorlig klage til os over, at 
beboerne blander andet affald, jord, rødder m.v. i sækkene og 
at der anvendes plastiksække. Kommunen tilkendegav 
samtidig, at affaldet ikke vil blive fjernet, hvis dette opdages, 
og så må vi selv betale for at komme af med affaldet. I de 
tilfælde søger vi at identificere synderne, men det er 
besværligt og tager langt tid. Oftest er det billigere at få ryddet 
området, selvom det betyder at vi alle betaler for de få, der 
ikke kan eller vil overholde reglerne. 
 
Noget må gøres! Bestyrelsen har drøftet udnyttelse af 
midtercirklen på Runde P mange gange. Som det tegner lige 
nu, bliver løsningen formentlig, at containerne og bommen 
fjernes, og at p-pladserne retableres. Men mange forslag har 
været oppe at vende, og vi er lydhøre, hvis der skulle dukke 
andre forslag op. 
 
Affald 
Vi bliver rigere og rigere, og det kan ses på mængderne af 
storskrald. Der er store mængder affald til storskrald hver uge. 
Ofte skal containerne tømmes 3 gange ugentligt, og samtidig 
stiger kravene til sortering af affaldet. Bestyrelsen overvejer 
derfor i øjeblikket, om Materialegården kan indrettes mere 
hensigtsmæssigt, men det kan ikke udelukkes, at den ene af 
containerne på Runde P må placeres på Vesterskel ved siden 
af papir- og glascontainerne. 
 
Parkering 
Der er fortsat problemer med parkering på vores område. 
Lastvognparkering på p-pladserne, og parkering på stierne. 
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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.  
 
Campingvognsparkeringen på Vesterskel er noget kaotisk for 
tiden – der henstår en del lig og vogne parkeret på 
nummererede pladser, hvor de ikke burde holde. Bestyrelsen 
er i gang med at undersøge sagen og følge op på, at alle 
campingvogne tilhører ejere i Baunebakken, alternativt får 
dem fjernet. 
 
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 har 
det været meget svært at få samarbejdet op at stå.  
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I oktober 2005 skete der så omsider noget, og nu skulle det 
pludselig gå stærkt. Foreningerne Pedersgaard og Skellet 
indkaldte til møde med det formål at aftale den fremtidige 
vedligeholdelse, herunder finansiering. Mødet forløb godt. 
Efterfølgende har vi udarbejdet forslag til kravspecifikation og 
kontrakt, som blev tiltrådt af de øvrige foreninger. Aftalen blev 
så, at hver grundejerforening ville indhente et tilbud på 
entreprisen. Vi har gjort vores: PLT har afgivet tilbud og dette 
blev sendt til de øvrige foreninger medio januar, idet arbejdet 
skulle starte 1. april. Siden har vi – trods rykkere - intet hørt fra 
de øvrige foreninger. 
 
Entreprenøren 
Normalt indgår forhold vedrørende entreprenøren i 
beretningen fra vedligeholdelsesudvalget. I år vil jeg imidlertid 
foranlediget af henvendelser fra et par beboere knytte nogle 
bemærkninger til entreprenørens arbejde. 
 
Dette giver mig anledning til kort at ridse historien op: I 2004 
gennemførte bestyrelsen en licitation af entreprenørarbejdet – 
en aktivitet, som strakte sig over 6 måneder. Baggrunden var, 
at bestyrelsen på nogle områder ønskede at skærpe kravene 
til den nye entreprenør, ligesom der var 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. Af 
kommercielle hensyn kan jeg selvsagt ikke offentliggøre 
kontraktøkonomien, men jeg kan dog illustrere bredden ved at 
sige, at det dyreste tilbud var 3 (tre) gange dyrere end det, der 
blev valgt – vel at mærke baseret på den samme 
kravspecifikation og kontrakt!  
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Tilbudene blev vurderet ud fra følgende kriterier: 1) Kvalitet 
(vægt 55 %), 2) Økonomi (vægt 30 %), 3) Leverancesikkerhed 
(vægt 10 %) og 4) Service (vægt 5 %). 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 af en 
enig bestyrelse valgt som foreningens nye entreprenør. PLT 
startede sit virke den 1. november 2004. 
 
I årets løb har jeg korresponderet med 4 beboere om 
snerydningen. Især snebunkerne bag bilerne har givet 
anledning til problemer med at få bilen ud af båsen og 
efterhånden som bunken er blevet omdannet til is tillige givet 
risiko for skader på bilerne. Det er ikke smart, og forholdet har 
været påtalt overfor entreprenøren. Der er nu aftalt en ny 
procedure, og vi håber derfor, at problemet ikke vil gentage 
sig. Når det er sagt, må vi lige minde om, at det ikke er første 
gang, der har været klager over snerydningen. Vi har generelt 
en god snerydning i området, hvilket jeg er sikker på, at alle 
der har fulgt debatten i Hvidovre Avis om kommunens 
snerydning vil kunne nikke genkendende til. Jeg ved af egen 
bitter erfaring, hvor ringe det står til andre steder: Som husvild 
hen over vinteren og derfor boende på Næsborgvej oplevede 
jeg den kommunale snerydning – eller rettere mangel på 
samme. 
 
Herudover har jeg korresponderet med enkelte beboere om 
klipningen af efeu samt klipningen af vores træer. Klipningen 
af efeu har ikke været tilfredsstillende – så er det sagt – og det 
har vi også påtalt overfor entreprenøren. 
 
Vi besluttede for et par år siden, at træerne fremover kun 
skulle have kronerne let beskåret, fordi den hårde klipning 
øgede risikoen for, at træerne gik ud. Desværre glippede 
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beskæringen af kronerne i 2005, sådan at træerne stod med 
en alt for stor krone. Det var ikke som aftalt og har selvsagt 
givet anledning til kritik overfor entreprenøren, men fejlen er nu 
rettet. 
 
Det kommende år 
Til slut en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne, - tak for en flot 
indsats. 
 
Hermed indlader jeg beretningen for generalforsamlingen. 
 
Debat om beretningerne 
Debatten omkring beretningen udviklede sig hurtigt til punktet 
eventuelt. Men det blev besluttet at fortsætte den gode debat. 
 
a) Drivkær 46: Vaskepladsen på Vesterskel er ikke åben. 
b) Allingvej 64: Der er flere gange konstateret manglende 

snerydning på stikvejen ved Allingvej. 
c) Allingvej 64: Parkeringsforhold og belysningen på Allingvej 

trænger til renovering. 
d) Klardam 22: Kastanjetræerne er blevet meget store, hvem 

ejer dem, og er der en plan for beskæring? 
e) Stråkær 4: På hjørnet Stråkær/Dunkær er der meget glat i 

perioden hvor der falder kastanjer af træerne. hvem har 
ansvaret hvis nogen kommer til skade? 

f) Allingvej 64: Hvad sker der med den tomme grund på 
Stråkær 8? 

g) Grundkær 18 og Drivkær 17: Der er flere gange 
konstateret, at PLT’s maskiner har kørt med meget høj 
hastighed på stierne. 

h) Drivkær 32: Det er konstateret, at der ikke er ryddet for 
affald i området. 

i) Drivkær 32: Hvor mange carporte må man eje? 
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j) Drivkær 17: Stier har flere gange ikke været ryddet for sne 
i flere dage. 

k) Stråkær 6: Der er huller i vejen og stierne omkring hjørnet 
af Stråkær og Dunkær. 

l) Hvordan er ejerskabet defineret for hegn mellem husene? 
m) Bredkær 31: Den nye skov i Rødovre har ingen stier fra 

Hvidovre siden. Vil bestyrelsen kigge op det? 
n) Drivkær 17: Der har været en del i pressen omkring 

bygning af den nye togbane, hvor et af forslagene er langs 
med Allingvej. Generalforsamlingen kan protestere over 
dette, har bestyrelsen forberedt noget? 

 
Bestyrelsens svar 
a) Bestyrelsen vil sørge for, at vaskepladsen åbnes. 
b) Generelt til snerydning, er det vigtigt at bestyrelsen får 

mangler at vide med det samme, da det ellers ikke er 
muligt at konstatere, rapportere og få løst problemerne. 

c) Parkeringsforhold på Allingvej styres af Hvidovre 
Kommune, der har længe været en dialog, men ingen 
afklaring. Bestyrelsen vil kontakte Nesa for at finde en 
løsning på placering af lygtepæle. Kommentar fra Bengt 
Lynggaard: Allingvej projektet i Hvidovre Kommune skulle 
have omfattet belysning, parkering og helleanlæg, men 
projektet blev ikke gennemført. 

d) Kastanjetræerne ejes af foreningen, og bestyrelsen vil tage 
kontakt til PLT for at sikre, at der ryddes op i området, for 
at mindske kastanjer på stierne. Bestyrelsen vil kigge på 
mulighederne for beskæring af de store kastanjetræer. Det 
er den enkelte beboer som har ansvaret hvis nogen skulle 
falde og komme til skade på stierne ud for husene. 

e) Se d) 
f) Der er indgivet en byggeansøgning til Hvidovre Kommune, 

så det forventes at der snart påbegyndes byggeri. 
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g) Bestyrelsen tager problemet op med PLT. 
h) Som nævnt til punkt b) er det vigtigt at bestyrelsen for det 

at vide hurtigt, såfremt der ikke er sket snerydning eller der 
er andet der mangler. 

i) Man kan kun eje en carport pr. husstand. Der er ikke 
noget, efter bestyrelsens vidende, som ejer 2 carporte. 
Bestyrelsen følger op på, hvem der ejer carportene på p-
plads nr. 222 og 226. 

j) Se b) 
k) Bestyrelsen følger op. 
l) Hegnsloven gælder for hegnene mellem husene, det 

betyder, at beboerne på begge sider af hegnet skal være 
enige om ændringer eller udskiftning. 

m) Oprindeligt var der planer om adgangsforhold og parkering 
overfor brandstationen, men de endelige planer kendes 
ikke. Bestyrelsen følger op. 

n) Bestyrelsen vil løbende holde øje med udviklingen og gøre 
alt der er muligt for at minimere eventuelle skader på 
området. 

 
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 
 
Ad 3. Godkendelse af regnskab 2005 
Inge Nielsen gennemgik regnskabet. 
 
Hybridnetsafgift er større end budgetteret, hvilket skyldes de 
nye kanaler. 
 
Regnskabet viser et overskud på 79 t.kr. 
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev 
enstemmigt godkendt. 
 



    
 

Side 17 af 24 

 

Grundejerforeningen 
Baunebakken  
Bredkær 2 
2650 Hvidovre 

Ad 4.1. Forslag til budget 2007 
Inge Nielsen gennemgik forslaget til budget. 
 
Budgettet for 2007 viser en besparelse på entreprenør i 
forhold til budgettet for 2006, som følge af samarbejdet med 
PLT. Budgettet 2006 er sat højt, da det er vedtaget i 2004 før 
den endelige aftale med PLT. 
 
Udgifter til Hybridnettet er stødt stigende, og forventes igen at 
stige, derfor er posten sat op i budgettet for 2007. Grundet 
besparelsen på entreprenøren er det dog muligt at holde det 
samlede kontingent uændret. Det samlede kontingent foreslås 
derfor uændret på 1450 kr. pr. parcel pr. kvartal, fordelt på 800 
i kontingent til grundejerforeningen og 650 kr. til Hybridnet. 
 
Det er 4. år i træk, at det samlede kontingent holdes uændret. 
 
Der var ingen spørgsmål til budgettet, som herefter blev 
enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 4.2. Forslag til vedligeholdelsesplan 2007 
Formanden gennemgik de udsendte forslag til 
vedligeholdelsesplanen for 2007. Samtidig gjorde han 
opmærksom på, at enkelte punkter kunne overføres til 2006, 
såfremt der er plads i budgettet samt tid til at gennemfører 
opgaverne. 
 
Punkter på vedligeholdelsesplanen for 2007 er følgende: 
De 4 legepladser gennemgås for nødvendige reparationer mv. 
så det sikres at vore legepladser er sikre og tidssvarende. 
Samtidig gennemføres der en totalrenovering af Legepladsen 
på Engkær. 
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P-arealet på Runde P renoveres, herunder beplantning, stier 
samt opmaling af båse. Endvidere skal der foretages en 
gennemgang af området på midten af Runde P, så hele 
området kommer til at fremstå pænt og ordentligt. 
 
Materialegården trænger til en renovering herunder 
fornyelse/udbedring af rækværker omkring materialegården. 
 
Den nyrenoverede Rebæk Allé gennemgås, så det sikres, at 
alt er kommet på plads, herunder parkeringsbåse og skilte 
m.v. 
 
Spørgsmål og kommentarer fra salen 
a) Drivkær 12: Gennemfører bestyrelsen en fælles 

organisering af beboere i forbindelse med maling m.m. af 
carporte? 

b) Bredkær 25: Der er konstateret fliser som er sunket 
omkring brønde i området. 

 
Bestyrelsens svar 
a) Bestyrelsen sørger ikke for organisering af 

vedligeholdelsesarbejde af carporte. Det er den enkelte 
beboers ejet ansvar, at carporten fremstår i 
overensstemmelse med regler for carporte. Såfremt 
beboerne gennemfører et fælles arrangement, vil 
bestyrelsen gerne hører om det, og eventuelt støtte op om 
forslaget. 

b) Konstateres der sunkne fliser omkring brønde m.m. bør det 
straks oplyses til bestyrelsen, som herefter vil kigge på 
problemet. Sunkne fliser kan udgøre en risiko for området 
beboere, og skal derfor udbedres hurtigst muligt. 
Bestyrelsen kigger på sagen. 
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Herefter blev forslaget til vedligeholdelsesplan 2007 
enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 5. Indkomne forslag 
Der var indkommet 3 forslag fra beboerne, som var runddelt 
inden generalforsamlingen. 
 
Alle tre forslag kommer fra Bengt Lynggaard Nielsen, Bredkær 
25. Bestyrelsen har for at lette gennemgangen af forslagene 
opdelt dem i 3 forslag. 
 
”Webnet: 
Bestyrelsen fremlægger senest på generalforsamling 2007 
forslag til etablering af Webnet i Baunebakken. 
 
Begrundelse: 
Det forventes af offentlige myndigheder m.v. at alle borgere 
benytter Internet. 
 
Med WebNet opnår den enkelte grundejer en besparelse på 
mellem 60 kr. om måneden = 720 kr. om året og 203 kr. om 
måneden = 2.400 kr. om året afhængig af den ønskede 
hastighed. 
 
Da der er kontante fordele ved etableringen, men også visse 
ulemper, foreslår jeg, at en konsulent fra Kabeltv er til stede på 
generalforsamlingen eller der afholdes et orienteringsmøde 
inden, så beslutningsgrundlaget er så godt belyst som muligt.” 
 
Flere beboere ønskede at udvide forslaget, så det ikke kun 
rummede TDC’s WebNet løsning men også CPH-Metronet og 
NesaNet. 
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Enkelte beboere gjorde opmærksom på, at der sikkert er 
mange i Baunebakken som allerede har etableret internet 
adgang, samt at mange sikkert har det betalt af deres 
arbejdsgiver. 
 
Bestyrelsen oplyste, at de løbende følger med i mulighederne 
samt at bestyrelsen gerne ville kigge nærmere på ovennævnte 
såfremt forslaget blev vedtaget. 
 
16 stemte for, 2 stemte imod og 9 undlod at stemme. 
Forslaget blev derfor vedtaget. 
 
”Beplantning på Rebæk Alle m.v. 
Bestyrelsen indhenter alternativt forslag til beplantning af et 
eksternt anerkendt firma (minimum medlem af DAG) i 
samarbejde med Hvidovre Kommune, Park og vejafdelingen. 
 
Begrundelse: 
Beplantningen langs Rebæk Alle er et komplekst projekt. Den 
ligger mellem to befæstede arealer, hvilket bevirker 
manglende vand til rodnettet. Desuden er det udsendte forslag 
mangelfuldt i forhold til markering af indkørslerne til P-
pladserne. Erfaringen viser at beplantningen køres ned af 
bilerne, inden den bliver tilstrækkelig robust. 
 
Når det foreslås, at inddrage Vej- og Parkafdelingen skyldes 
det, at fortovet er Hvidovre Kommunes, og at netop de har stor 
erfaring på området.” 
 
Bestyrelsen er enig i, at der skal tages kontakt til Hvidovre 
Kommune for at få deres kommentarer til det ønskede 
renoveringsarbejde på Rebæk Allé, men bestyrelsen ønsker 
ikke at indhente et alternativt forslag til beplantning, såfremt 
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Hvidovre Kommune kan godkende/acceptere det allerede 
indhentede tilbud. 
 
Bengt trak del om alternativt forslag tilbage og mødte derfor 
bestyrelsen holdning. 
 
22 stemte for, 0 stemte imod og 7 undlod at stemme. 
Forslaget blev derfor vedtaget. 
 
”Fodhegn: 
Det forslås at samme firma rådgiver om fodhegn – eller at man 
vender tilbage til den udformning, der blev benyttet ved 
byggemodningen og mange år frem. Dog med ændret 
materialevalg. Den senest benyttede udformning er ikke 
forskønnende for området.” 
 
Bengt uddybede forslaget med, at de ønskede fodhegn kunne 
være udformet i rundstokke af Lærketræ. 
 
Bestyrelsen mente at udseendet var et spørgsmål om ”smag 
og behag”, og at bestyrelsen godt kan lide de nye 
eksisterende fodhegn. 
 
Stråkær 6: Syntes at de nye fodhegn er flotte, men at de 
desværre ikke sidder i vatter. 
 
Bredkær 5: Maling/sværtning af de eksisterende fodhegn er 
ikke gennemført ens. 
 
Allingvej 64: Syntes de eksisterende fodhegn er pæne og 
ønsker ikke at andet firma skal involveres. Endvidere er de 
nye fodhegn mere holdbare. 
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Herefter trak Bengt forslaget tilbage, dog med forbehold for at 
bestyrelsen lovede at få sat alle fodhegn i vatter. 
 
Bestyrelsen tager derfor kontakt til PLT om opretning af 
fodhegn så de kommer til at sidde i vatter. 
 
Ad 6. Valg 
Ad 6.1. Valg til bestyrelsen 
Ad 6.1.1. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 
Svend Aage Johansen (Drivkær 21) blev nyvalgt med 
akklamation. 
 
Ad 6.1.2. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 
Inge Nielsen (Engkær 2) blev genvalgt for 2 år med 
akklamation. 
 
Ad 6.1.3. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 
Jacob Kort (Bredkær 13) blev genvalgt for 2 år med 
akklamation. 
 
Ad 6.2. Valg af bestyrelsessuppleanter 
Ad 6.2.1. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år 
Connie Markussen(Grundkær 32) blev nyvalgt for 2 år med 
akklamation. 
 
 
Ad 6.2.2. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år 
Flemming Nordahl Larsen (Bredkær 20) blev nyvalgt for 1 år 
med akklamation. 
 
Ad 6.3. Valg af revisorer 
Ad 6.3.1. Valg af revisor for 2 år 
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Valther Højgaard Larsen (Allingvej 64) blev genvalgt for 2 år 
med akklamation. 
 
Ad 6.4. Valg af revisorsuppleanter 
Ad 6.4.1. Valg af revisorsuppleant for 2 år 
Bente Staalø (Grundkær 44) blev nyvalgt for 1 år med 
akklamation. 
 
Ad 7 Eventuelt 
 
Spørgsmål og kommentarer fra salen 
a) Grundkær 15: Ved næste Generalforsamling bør der 

uddeles stemmesedler, så det sikres at der ikke er nogen 
husstande som stemmer 2 gange. 

b) Drivkær 12: Er der nedsat et festudvalg? 
c) Stråkær 4: Det har store gener, at bomme aldrig lukkes, og 

det foreslås derfor, at der etableres en lukkeanordning, så 
bomnøglen ikke kan udtages uden at bommen er lukket. 

 
Bestyrelsens svar 
a) Bestyrelsen tager det til efterretning. 
b) Bestyrelsen vil på Baunebakkens hjemmeside opfordre 

beboerne til at nedsætte et festudvalg. 
c) Bestyrelsen vil kigge på den foreslåede løsning. 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede 
generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Formanden takkede dirigenten for indsatsen. 
 
Herefter takkede formanden Bente Staalø for trofast medlem 
gennem mange år af både bestyrelsen og 
Vedligeholdelsesudvalget. 
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Til sidst takkede formanden for fremmødet og debatten. 
 
 
Jens Peter Andersen Peter Knub Jacob Kort 
Dirigent Formand Referent 


