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Formanden Peter Knub indledte generalforsamlingen med at 
byde de fremmødte medlemmer velkommen. 
 
Ad 1.1. Valg af dirigent 
Foreningens advokat Janzen 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 23 stemmeberettigede medlemmer til stede. 
 
Ad 1.2. Valg af stemmetællere 
Drivær 32, Grundkær 6 og Allingvej 64 blev valgt med 
akklamation. 
 
Ad 2.1. Formandens beretning. 
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.  

 

I. Eksterne aktiviteter 

1. Entreprenøren 
Lad mig starte med det emne, som bestyrelsen har brugt 
hovedparten af sin tid på i det seneste år: Vedligeholdelsen af 
området, eller rettere sagt de mange problemer med kvaliteten 
af vedligeholdelsen. 
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Da en enig bestyrelse i 2004 traf beslutning om at overdrage 
vedligeholdelsen til PLT skete det efter indhentning af tilbud 
fra den daværende entreprenør og 2 andre. Valget skete efter 
grundige overvejelser over ½ år og ved valget lagde vi vægt 
på kvalitet, økonomi, leverancesikkerhed og service, med 
kvalitet som det altafgørende. Vi gennemførte også 
referencebesøg hos en anden kunde, inden vi traf valget. 
 
Bestyrelsen havde derfor store forventninger til den nye 
entreprenør. Imidlertid har tiden siden skiftet været præget af, 
at entreprenøren har haft svært ved at leve op til kontrakten. 
Især affaldshåndtering, beskæring af træer og buske, 
græsklipning samt snerydning har gentagne gange givet 
anledning til klager fra beboerne. Bestyrelsen har hver gang 
drøftet forholdene med entreprenøren, og selv om ikke alle 
klager er lige berettigede, må vi konstatere, at 
vedligeholdelsen simpelthen ikke har været god nok. 
 
I 2006 er situationen spidset til. Afhentning af storskrald og 
fjernelse af affald, samt beskæring af træer og buske skete 
sporadisk og usystematisk. Entreprenøren gjorde gældende, 
at dette skyldtes, at tidsforbruget på indsamling af storskrald 
var steget voldsomt, fordi mængden af affald var tredoblet. 
Som følge heraf så entreprenøren sig ikke i stand til at leve op 
til de øvrige krav i kontrakten, med mindre vederlaget blev 
øget. 
 
Bestyrelsen var ikke enig heri, idet det ikke var vores 
opfattelse, at affaldsmængden var øget så kraftigt. Hertil 
kommer, at kontrakten ikke tager udgangspunkt i en bestemt 
mængde, men derimod i, at entreprenøren skal levere nogle 
bestemte ydelser. 
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Stillet over for truslen om et ophør af samarbejdet, valgte 
bestyrelsen imidlertid i juni 2006 at acceptere en forøgelse af 
vederlaget på 20 %, således at forholdene kunne blive 
normaliseret og kontrakten opfyldt. 
 
Da situationen ikke forbedres nævneværdigt hen over 
sommeren, valgte bestyrelsen at foretage en uanmeldt 
besigtigelse af området ultimo august og medio september. På 
baggrund heraf fremsendte vi krav til PLT om øjeblikkelig 
udbedring af fejl og mangler ledsaget af omfattende 
billeddokumentation. Dette hjalp lidt i en periode, men det kan 
ikke skjules, at bestyrelsen fortsat finder PLT’s vedligeholdelse 
af området mangelfuld. Det er jo ikke meningen med 
kontrakten, at bestyrelsen skal udstede påbud og foretage 
efterkontroller, for at arbejdet bliver udført. 

Et samarbejde handler i høj grad om tillid, og sidst på året 
måtte vi desværre konstatere, at en sådan tillid ikke længere 
er til stede. De mange – gentagne – fejl og problemer slider 
hårdt på bestyrelsen, fordi det selvfølgelig som ansvarlig ikke 
er sjovt at se på, at vores område forfalder mere og mere. 

Bestyrelsen har derfor i vinterens løb indledt en dialog med 
vores advokat om mulighederne for at stoppe samarbejdet 
med PLT. En opsigelse af samarbejdet kræver dokumenteret 
misligholdelse. Her er vi ikke i tvivl. Men det kræver 
selvfølgelig også, at vi har en alternativ løsning klar, og det er 
straks en langt større udfordring, som kræver tid til dialog, 
kontrakt m.v. med en ny entreprenør. 

Som I kan fornemme, har det været en vanskelig sag. Så 
meget desto mere er jeg glad for i dag at kunne meddele, at vi 
i gensidig forståelse med PLT har besluttet at indstille 
samarbejdet pr. 1. maj 2007. Samme dag overtager HP 
Ejendomservice ansvaret for vedligeholdelsen af området. 
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Hen over sommeren vil bestyrelsen sammen med HP 
Ejendomsservice foretage en prioritering af de arbejder, der er 
nødvendige for at bringe vores område på fode igen. Vi håber, 
at alle beboerne vil tage godt imod vores nye entreprenør og 
vise forståelse for, at entreprenøren skal bruge lidt tid til at 
lære området at kende og at fejl og misforståelser derfor kan 
forekomme i den første tid. 

 
Vedligeholdelse i øvrigt 
De massive problemer med den daglige vedligeholdelse har 
gjort, at bestyrelsen har set sig nødsaget til at sætte nogle 
vedligeholdelsesaktiviteter i stå. 

Vi har ikke turdet binde an med det store beplantningsforslag 
på Rebæk Allé, maling af materialegården og 
totalrenoveringen af legepladsen på Engkær. De må afvente 
mere normale tider. 

Men nogle aktiviteter er blevet gennemført. Således er 
vandingsbrøndene nu endelig blevet fjernet. Det er et krav fra 
vandværket og en aktivitet, der har stået på vores liste i 
mange år. Mange steder i området var fliserne omkring 
brøndene sunket ned. Dette skyldes dels områdets natur, men 
også den stadig hyppigere kørsel på stierne. Disse fliser er nu 
blevet rettet op. Og så er der kommet nye kantfliser på 
Klardam p-plads – de gamle var helt slidt ned, og 
asfalthullerne på Vesterskel er blevet lappet. 

Endelig har vi måttet udskifte et af træerne på Rebæk Allé, 
som var blevet påkørt. Jeg skal hilse og sige, at det er en dyr 
fornøjelse for foreningen! 

I løbet af foråret vil al bevoksning på de 3 små legepladser 
blive gennemgået og beskåret grundigt, så legepladserne 
bliver pæne at se på. Endvidere vil kantstene m.v. blive renset 
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for affald og ukrudt. Disse aktiviteter er første skridt på vejen, 
hvor målet er, at vores område atter fremstår velholdt. 

2. Parkering – udskiftning af bomme 
Der er fortsat problemer med parkering på vores område. 
Lastvognparkering på p-pladserne, og parkering på stierne. 
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. Og så skal 
bommene lukkes, når aflæsning er sket og bilen kørt ud fra 
stien igen.  

Dette har jeg sagt på generalforsamlingerne de sidste 2 år og 
jeg har jævnligt skrevet herom i bladet.  

Men bestyrelsen må desværre konstatere, at en mindre 
gruppe af beboere konsekvent vælger at overtræde reglerne til 
skade for os alle. 

Derfor har vi besluttet at skærpe kursen i den kommende tid. 
Bommene vil blive udskiftet med en ny type, hvor nøglen ikke 
kan fjernes, når bommen er åben. Alle beboere vil selvfølgelig 
få udleveret en nøgle til den nye bom, men kører man ind og 
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”glemmer” at lukke bommen efter aflæsning og måske derfor 
mister sin nøgle, må man købe en ny. 

Hertil kommer, at bestyrelsen vil indlede et samarbejde med 
Hvidovre Politi for at komme de mest hårdkogte 
parkeringssyndere til livs. Vi går ikke på klapjagt – alle kan 
glemme at flytte bilen en enkelt gang -, men vil gå efter de få, 
der konsekvent parkerer på stierne eller parkerer lastvogne på 
vores område. Desværre er der tilsyneladende ingen anden 
vej. Pæne henstillinger virker ikke i 2007, og vi har som 
bestyrelse pligt til at sikre, at reglerne overholdes. 

 

Affald – haveaffald – og Runde P 
Som nævnt er mængden af storskrald steget noget, og vi 
måtte derfor sidste år opsætte en ekstra container på Runde 
P. 
 
Dette skæmmede Runde P, og containeren er nu flyttet til 
Vesterskel, hvor 2 af de 3 affaldscontainere står. For god 
ordens skyld skal jeg nævne, at de ikke må benyttes af 
beboerne, men alene er til entreprenørens brug i forbindelse 
med indsamlingen af storskrald. 
 
For at bremse henkastningen af affald, vil hækkene omkring 
indercirklen på Runde P i løbet af foråret blive skåret ned, så 
der bliver frit udsyn over området. Endvidere vil bommen blive 
fjernet, og p-båsene vil blive genetableret. 
 
Vi modtager også jævnligt klager over, at beboere, der er i 
gang med byggeprojekter efterlader byggeaffald på 
foreningens område. Vi gør, hvad vi kan, for at sende 
regningen til rette vedkommende. 
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Indbrud og tyverier samt hærværk og chikane 
Igen et tilbagevendende tema. I januar var der således en 
bølge af indbrud i biler på Rebæk Allé. Vær derfor 
opmærksomme, når I færdes i området. 
 
Vi har også set tilfælde med graffiti og senest er vi blevet gjort 
opmærksom på et mere alvorligt tilfælde af chikaneri: En 
gruppe unge anbringer et kanonslag på dørhåndtaget, ringer 
på, og når døren åbnes, eksploderer kanonslaget. Det er ikke 
svært at forestille sig, hvor galt det kan gå, hvis uheldet er ude! 
 
Vi får desværre også klager over hensynsløs knallertkørsel på 
stier – og sågar på legepladserne!  
 
 
II. Opfølgning på generalforsamling 2006 

Forslag fra generalforsamling 2006 – hvad skete der med 
dem? 

På generalforsamlingen sidste år blev der vedtaget 2 forslag. 

 

Webnet 

Forslaget gik på, at bestyrelsen frem til denne 
generalforsamling skulle undersøge muligheden for at etablere 
et Webnet i Baunebakken. 
 
Bestyrelsen har undersøgt sagen, men det har ikke været 
muligt at identificere en ordning, der er attraktiv og billig nok. 
 
Beplantning på Rebæk Alle m.v. 
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Forslaget gik på, at ændringen af beplantningen på Rebæk 
Allé skal ske i samarbejde med Hvidovre Kommune, Park og 
vejafdelingen.  
 
Begrundelsen var, at der er tale om et komplekst projekt, fordi 
beplantningen ligger mellem to befæstede arealer, hvilket 
bevirker manglende vand til rodnettet. At Hvidovre Kommune 
skulle inddrages skyldes, at fortovet er Hvidovre Kommunes, 
og at netop de har stor erfaring på området. 
 
Dette forslag er ikke glemt, men projektet på Rebæk Allé er, 
som jeg har nævnt, udskudt. Som følge af den påtrængende 
genopretning af vedligeholdelsen af vores område, foreslår 
bestyrelsen, at midlerne til projektet i stedet anvendes til 
genopretningen. Projektet vil så blive genoptaget, når området 
er bragt i orden. 
 
 
III. Interne aktiviteter 

3. Baunebakke-bladet 
Baunebakke-bladet er ikke mere. 

Denne for mange triste nyhed er en realitet, efter at 
foreningens trofaste bladudvalg valgte at stoppe med 
decemberudgaven af bladet. En stor tak til udvalget for det 
flotte arbejde. 

Bestyrelsen har drøftet bladets skæbne og vil meget gerne 
have en tilkendegivelse fra generalforsamlingen her i dag 
herom. 

Men én ting står fast: Skal bladet genopstå kræver det, at der 
melder sig interesserede blandt medlemmerne. 
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4. Hjemmesiden 
I lyset af lukningen af bladet er vores hjemmeside 
www.Baunebakken.dk nu det eneste faste kommunikationsled 
mellem bestyrelsen og beboerne og mellem beboerne 
indbyrdes. Siden er da også velbesøgt – også af 
ejendomsmæglerne. 

Frank Andersson administrerer hjemmesiden med ansvar over 
for bestyrelsen. En stor tak til Frank for hans indsats. 

Jeg får jævnligt henvendelser fra beboere med spørgsmål om 
alt fra p-regler, kabel-tv, belysning, storskrald m.v. Dem 
besvarer jeg gerne, men jeg vil alligevel benytte anledningen 
til at gøre opmærksom på, at alle disse oplysninger ligger på 
hjemmesiden. Her ligger også, referater af 
generalforsamlinger, vedtægter m.v. 

 
Bestyrelsens arbejde 
Vi har haft et godt samarbejde i bestyrelsen. Desværre har vor 
dygtige sekretær Jacob Kort meddelt, at han ser sig nødsaget 
til at stoppe midt i valgperioden, ligesom Johnny Steenberg 
har meddelt, at han af personlige grunde ikke modtager 
genvalg. Endelig har suppleant Flemming Nordahl Larsen 
meddelt, at han ikke genopstiller. Tak til jer alle for en stor 
indsats for foreningen. 

Dette betyder, at vi har 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 
bestyrelsesmøderne, for der sker mange ting mellem 
møderne, der kræver at man følger med. 
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5. Det kommende år 
Som I kan fornemme, har det været et hårdt år. Til gengæld er 
jeg overbevist om, at vi er ovre det værste, og at vi derfor kan 
se frem til en række forbedringer i løbet af det kommende år. 

Til slut en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne, - tak for en flot 
indsats og tak for et godt samarbejde og sammenhold i en 
svær tid. Ligeledes tak til alle, der bakker op om foreningens 
arbejde. 

Hermed indlader jeg beretningen for generalforsamlingen. 

 
Debat om beretningerne 
Debatten omkring beretningen udviklede sig hurtigt til punktet 
eventuelt.  
 
a) Allingvej 64: Den store legeplads bliver brugt af 

daginstitutionerne i området – har bestyrelsen indgået 
 aftale om at kommunale institutionerne må bruge 
legepladsen? 

b) Drivkær 12: svævebanen burde efterses  
c) Drivkær 27: Fortovet ved Klardam fliser trænger til 

udskiftning 
d) Bredkær 20: der har været en del indbrud i campingvogne 

er det muligt at få en bom ved Vesterskel? 
e) Allingvej 64: der er et stort hul i vejbelægningen ved 

Dunkær. Bladet behøver ikke fortsætte. 
 

 
Bestyrelsens svar 
a) Der er ingen samarbejde med kommunen om benyttelse af 

legepladsen – men hellere institutionsbørn end 
ballademagere. 
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b) Svævebanen bliver efterset hvert år – men vi vil tage et kig 
på hvordan den ser ud nu. 

c) Der bliver kigget på fliserne i morgen og evt. bestilt 
udskiftning. 

d) Det vil blive undersøgt men selvom der er en bom vil det 
ikke forhindre at der er indbrud i campingvognene. 

e) Det vil blive undersøgt om det er grundejerforeningens 
område eller kommunens og lavet. 

 
Dirigenten pointerede at det skulle stilles spørgsmål 
beretningen og at de andre spørgsmål kunne komme under 
eventuelt. 

 
Hefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 
 
Ad 3. Godkendelse af regnskab 2006 
Inge Nielsen gennemgik regnskabet. 
 
Hybridnetsafgift er igen større end budgetteret, hvilket vi reelt 
ikke kan gøre noget ved. 
Advokatregning er blevet større: et par huse betaler ikke til 
tiden samt at der har været problemer med et par carport 
ejerskab. 
Fastelavnsfest gav et lille underskud men var en stor succes. 
 
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. 
 
Ad 4.1. Forslag til budget 2008 
Inge Nielsen gennemgik forslaget til budget. 
 
Budgettet for 2008 viste en øget udgift til entreprenør i forhold 
til budgettet for 2007, da man forventede at samarbejdet med 
PLT ville ophører og udgiften vil sige.  
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Udgifter til Hybridnettet er stødt stigende, og forventes igen at 
stige, derfor er posten sat op igen i budgettet for 2008.  
 
Spørgsmål til budgettet 
a) Stråkær 4: Hvordan er prisen for den nye entreprenør, og 

kan kontingentet holdes? 
b) Drivkær 12: Er der nogen speciel grund til at 

grundejerforeningen har TDC-kabelnet? 
 
 
Svar til spørgsmål 
a) Den nye entreprenør blev først besluttet efter budgettet var 

vedtaget. Prisen på den nye entreprenør er 150.000 kr. 
dyrere, men da vi ikke kunne nå at ændre budgettet for 
2008, vil der komme et underskud både i år 2007 og 2008, 
dog har vi nogle vedligeholdelsesprojekter der er udskudt 
og det gør at underskuddet ikke vil blive så stort. Men det 
vil ikke kunne undgås at kontingentet vil stige ved næste 
års generalforsamling. 

b) Foreningen har indgået en aftale med TDC om drift og 
vedligeholdelses af vores kabelnet. En kabel-tv udbyder er 
nødvendig, alternativt skal foreningen selv forhandle med 
alle programudbydere for at leve op til lovgivningen. 
Bestyrelsen vil undersøge markedet og prøve prisen. 
Bent Lynggård (Bredkær 25) supplerede med at TDC har 
betalt for opgradering af vores kabelnet, derfor den 
gensidige aftale med dem. 

 
Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 5. Indkomne forslag 
Ingen forslag var modtaget. 
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Ad 6. Valg 
Ad 6.1. Valg til bestyrelsen 
Ad 6.1.1. Valg af formand for 2 år 
Peter Knub (Grundkær 41) blev genvalgt med akklamation. 
 
Ad 6.1.2. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 
Jørn Henningsen ( Bredkær 5) blev genvalgt med akklamation. 
 
Ad 6.1.3. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 
Poul Poulsen (Stendam 22) blev genvalgt med akklamation. 
 
Ad 6.1.4. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 
Nina Petersen (Drivkær 12) blev nyvalgt med akklamation. 
 
Suppleant Connie Markussen (Drivkær 32) overtager Jacob 
Kort (Bredkær 13) plads i bestyrelsen, da han har valgt at 
trække sig på grund af manglede tid. 
 
Ad 6.2. Valg af bestyrelsessuppleanter 
Ad 6.2.1. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år 
Vibeke Nordahl Larsen (Bredkær 20) blev nyvalgt for 2 år med 
akklamation. 
 
Ad 6.2.2. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år 
Helle Tideman (Stråkær 4) blev nyvalgt for 1 år med 
akklamation. 
 
Ad 6.3. Valg af revisorer 
Ad 6.3.1. Valg af revisor for 2 år 
Valther Højgaard Larsen (Allingvej 64) blev genvalgt for 2 år 
med akklamation. 
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Ad 6.4. Valg af revisorsuppleanter 
Ad 6.4.1. 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) Stendam 14: Kan i fortælle lidt mere om de rotte problemer 

der er i området? Kantfliser på den anden parkeringsplads 
på  Klardam trænger til udskiftning? Hvad gør vi med det 
hærværk der er i området? 

b) Bredkær 25: Graffitien breder sig, hvorfor er det ikke fjernet 
endnu, man kunne evt. tage et foto inden udbedring 

c) Drivkær 27: Graffiti på Klardam er en forsikringssag og 
beboeren er i gang 

d) Stråkær 4: Jeg ringede til Kommunen da vi havde en rotte 
rendende rundt i haven, men de ville ikke komme ud da vi 
ikke viste hvor rotten kom fra, vi kunne ikke finde nogen 
indgang til rottehullet. Der har været en del renovering af et 
nedbrændt hus – det har betydet at der har været parkeret 
biler og containere på stierne, desuden har der været 
meget beskidt og smidt ting på stigerne fra renoveringen. 
Runde P har der ligget glasskår på i lang tid. Hvis de unge 
som laver hærværk og ballade på Runde P, bor i området, 
kan må så ikke få fat i forældrene. 

e) Stendam 14: Efter lunkning af vandingsbrøndene er jorden 
sunket igen, hvad gør vi ved det? 

f) Drivkær 25: Jorden er også sunket ved vores hus, efter 
vandingsbrøndene. 

g) Adresse?: er der noget nyt om tilgangen til den nye 
Brøndby skov?  
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h) Adresse?: Vandhanen ved Vesterskel drypper? 
i) Bredkær 17: Hul i belægningen på Allingvej, hvem skal 

udbedre det grundejerforeningen eller kommunen? 
j) Bredkær?: Rød container på Vesterskel står der 

tit/parkeret der. 
k) Drivkær 12: De nye låse til bommene, kan 

beredskabsstyrelsen komme ind, så de ikke ødelægger 
bommene? 

l) Drivkær 25: Der er hentet storskrald i lastbil på stierne. 
m) Grundkær 18: Vi har stadig fejl på vores hybridnet og det 

er der flere der har på vores sti, bliver det lavet snart. 
n) Allingvej 100: Får Allingvej´s beboere også nøgler så vi 

kan bruge vaskepladsen. 
o) Drivkær 25: Er det blevet muligt at få flere faste 

parkeringspladser? 
 

 
Bestyrelsens svar 
a) De rotte problemer vi er bekendt med har været store, men 

rådene er at man skal kigge efter under brændestabler, 
skure steder hvor de kan gemme sig i længere tid ad 
gangen og ikke have affald stående for lang tid ad gangen. 
Hærværk er svær vi har tænkt forskellige tanker med de er 
tit dyre hvis men vil have overvågning, så der er ikke 
fundet en løsning. Ideer er meget velkomne. 
Kantfliser tjekker Poul Poulsen op på i morgen. 

b) Da beboeren på Klardam har sagt at der er bestilt 
håndværkere har vi ikke gjort noget ved det endnu. Vi 
prøver at holde øje og få det fjernet så hurtig som muligt. 

c) Advokat Jantzen havde et godt tip til at fjerne graffiti med 
”en højtryksspoler inden for 24 timer kan fjerne det meste 
graffiti” 
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d) Omkring Runde P er det svært da det ligger meget isoleret, 
vi har taget tiltag for at få samarbejde i gang med politiet 
om at kører forbi en gang imellem. Glasskår og andet der 
ligger på dernede, bliver hurtigere fjernet når den nye 
entreprenør starter. Vi har bedt PLT om at fjerne dem. 
Omkring ombygninger og biler/containere på stigerne har 
vi haft vores advokat i snak om hvad vi kunne gøre, vi har 
også haft fat i nogle af de bygherre der er/har været på 
stedet, men det er et problem da de også skal have tid til 
at udfører deres arbejde.  

e) Poul Poulsen kigger på det i morgen.  
f) Samme som e) 
g) Vi har ikke hørt nyt om adgangsvej eller om jernbane. Vi 

prøver at følge med, men hvis nogen hører noget, hører vi 
meget gerne om det 

h) Vandhanen bliver skiftet, der vil bliver sat lås på, nøglen 
bliver den samme som til bommene, for at vi undgår at 
vandhanen bliver åbnet og vandet fosser ud i kloakken. 

i) Det finder vi ud af og får det lavet hurtigst muligt. 
j) Vi ved containeren er der og den har været brugt til 

renovering af huset, men vi følger op på om den bliver 
stående. 

k) Der kommer 2 låse i de nye bomme, en til beboerne og en 
til beredskabsstyrelsen. Samtidig kommer der en 
hængelås til total aflåsning af bommene der hvor der sker 
direkte parkering på stierne, men beredskabsstyrelsen vil 
stadig kunne åbne denne hængelås. 

l) Den nye entreprenør er orienteret om at dette ikke må 
foregå. Vi har pointeret det over for den tidligere 
entreprenør. 

m) Vi kender ikke til flere fejl på hybridnettet, de rapporteringer 
vi har fået er udbedret, så vi meget gerne have information 
om hvilke beboere der har fejl. 
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n) Alle får nøgler til bommene/vaskeplads. 
o) Nej, der kan højst være 1 fast plads til ejendommen. 
 
 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede 
generalforsamlingen for afsluttet kl. 21.00. 
 
Formanden takkede dirigenten for indsatsen. 
 
Til sidst takkede formanden for fremmødet og debatten. 
 
 
Advokat Janzen     Peter Knub     Connie Markussen 
Dirigent                       Formand          Referent 


