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Formanden Jørn Henningsen indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte 
medlemmer velkommen og med en lille historie fra hverdagen i Baunebakken.  
 

Ad 1.1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog foreningens advokat Torben Lund og det blev enstemmigt vedtaget. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen rettidigt indkaldt og alle formkrav var 
opfyldt og derfor var lovlig og beslutningsdygtig. 
 
Der var 59 stemmeberettigede medlemmer til stede, og 86 beboere var mødt op. 
 

Ad 1.2. Valg af stemmetællere 
Der blev valgt 3 stemmetællere (Bredkær 3, Stråkær 4 og Engkær 17) blev valgt med 
akklamation. 
 
Bestyrelsen blev præsenteret. 
 
Ad 2. Præsentation af overfladevand 

 

Jesper Thyme fra HOFOR indledte præsentationen af projektet af overfladevand og 
fortalte kort om at Banedanmark har valgt at lægge en bane midt igennem 
Baunebakken's regnvandsbassin og hvilke følger der har for vores område. 

Bo Bonnerup fra Grontmij, håndteringen af regnvand. der skal findes en erstatning for 
det bassin der ligger der eksistere nu, evt. beliggende i Alligvej eller en alternativ 
løsning som ligger i Baunebakkens område, i stedet for at nedgave bassinet i Allingvej. 

Spildevandssystemet gøres det intet ved, det løber som før, det er kun 
regnvandsbassin der røres ved. 

Man kan ved at omlægge bassinet samtidig fremtidssikre det regnvandssystem der er i 
dag, hvis ikke man gør det er nu, vil der gå 10-15 år også skal man alligevel gøres 
noget ved de forventede fremtidige mængder af regnvand. 

 
Spørgsmål: 
Stråkær 6: Hvad er det det gør, at ikke alle kan få det samme afløb fra taget? 
Svar: Det kommer an på nedløbet fra taget, dem som ikke har nedløb fra taget 
siddende ude ved stien, rør vi ikke ved, da vi så skal at lave tagkonstruktionen om, for 
at ændre nedløbet. 
 
Anne fra Grontmij, viser oversigt over hvor de ser der kan være muligheder for at 
inddrage til nye tiltage. (billeder kan ses på nettet) 

 

Spørgsmål: 
Engkær 46: Når der kommer store regnskyl, vil der så komme jord med ud på stierne? 
Svar: Nej der vil være en stenbelægning, sådan at jorden ikke skylder ud på stierne. 
Engkær 46: Så der vil være masser af sten hvor børnene leger? 
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Svar der vil være forskellige størrelser med sten, sådan at det store forneden, foroven 
vil der være en græsarmering, sådan at man ikke kan flytte stene og man kan stadig 
køre ind med bilen. 
Allingvej 70: Hvad med Allingvej, hvad skal der? 
Svar: Dette er første etape og der er Allingvej ikke med, det er først anden etape, som 
vi skal have afklare med kommunen, før vi kan gå videre. 
Drivkær 12: Ud for min dør er der en lygtepæl, så vil der ikke være mulighed for at 
parkere? 
Svar: Der vil være forskellige muligheder, som vi ser på, når vi går i gang. Vi har ikke 
tænkt os at lave noget, der ikke fungerer for jer, så det skal give mening for at ændre de 
forhold der er. 
Grundkær 10: Kan man ikke slippe for de bede, jeg syns der er pænt som der er? 
Svar: Vi har brug for bedene for at få forsinket vandet, derfor har vi brug for at få 
forbrugt noget af vandet i bedene. 
Engkær 11: Hvad med et rør nede under jorden? 
Svar: Det kan man ikke, for så mangler vi stadig en forsinkelse af vandet. 
 
Anne fortsætter med visning af billeder af projektet. 

 
Spørgsmål: 
Stråkær 4: Hvor dybt kan de åbne fordybninger blive, vi har mange små børn i området. 
Svar: ca. 1/2 meter, men der vil ikke være sådan at man kan falde i, men der vil være 
en skråning. 
Engkær 29: Har man tænkt på en indhegning til vandspejlene? 
Svar: Der har drøftelse om en indhegning, men der er mange andre beboerforeninger 
der ikke har indhegning. 
Drivkær 1: vil det lugte rådden? 
Svar: Nej, det kommer fra taget og er kun regnvand så det vil ikke lugte. 
Stråkær 4: Hvad med rotter?  
Svar: Rotter findes i spildevandsystemet, de vil ikke være i et regnvandssystem, da der 
ikke vil være mad til dem.  
Drivkær 12: Har I tænkt  på højt græs og allergi evt. forskellige græssorter? 
Svar: Det er ikke særlig specielt allergi venligt, det er der ikke tænkt på. 
Allingvej 92: Hvis det er et projekt, skal der vel ikke underskrives, det vil jeg ikke være 
med til, at der tinglyses op min ejendom. 
Svar: Der skal tinglyses at man ikke laver om på det nedløb vi laver ud til det nye 
regnvandsystem. 
Adresse?: Hvor lang tid tager det ? 
Svar: Vi regner med at gå i gang efter sommerferien og i etaper, og at vi er færdige, 
forhåbentlig inden udgangen af 2013, senest foråret 2014. 
Grundkær 10: Hvis der skal være åbne vandhuller, kan man så ikke lægge et net ud? 
Svar: Det er ikke med i projektet på nuværende tidspunkt. 
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Drivkær 26: Hvorfor kan man ikke få et hegn op, rundt om vandhullerne? 
Svar: Det står frit for, at der evt. sættes hegn op, men der er mange andre 
boligforeninger hvor man har åbne vandhuller uden indhegning, uden problemer. 
Drivkær 27: Hvorfor kan man ikke flytte vandhullet væk fra den store legeplads? 
Svar: Vi har lagt vandhullet ud fra den måde vandet løber og hvor det giver mest 
mening. Hegnet kan vi nok finde ud af. 
Adresse?  Grunden til i gerne vil have det her, er at I er forpligtet til at håndtere 
regnvandet. 
Svar: Dette er ikke noget vi trækker ned over hovedet på jer, dette er et tilbud på at 
forskønne området. 
Stråkær 4: Med borde og bænke, det vil jeg da gerne være med til. 
Engkær 38: Planternes forbrug af vand er vel et vigtig element? 
Svar: Det tilbud der er uddelt, er ekstra planter og træerne, de er ud over dem som vi 
har med i projektet, for at forskønne området, fordi mange træerne i området er i dårlig 
tilstand. 
Engkær 15: Lige meget hvad, skal der være et bassin i Allingvej? 
Svar: Grunden til vi taler med jer først, er at det er selvfølgelig andre typer af løsninger, 
men at denne løsning er billigere og også til gavn for jer. 
Adresse ? Hvorfor bruger I ikke bare Vestskoven? 
Svar: Vi kan ikke komme af med vandet, når det ender derover og vandet har en 
naturlig løbebane den modsatte vej. 
Allingvej ?: Er der ingen garanti på hvad der skal ske på Allingvej? 
Svar: Kommunen skal være med til at beslutte, hvordan man vil håndtere området på 
Allingvej. Det bliver først besluttet ved udgangen af 2018 hvor banen er færdigbygget, 
man vi har ideer til en forskønnelse på Allingvej, når vi kommer dertil. 
Stråkær 6: Noget af det I spare, kan vi så ikke få nogle flere træer for de penge? 
Svar: Desværre kan vi ikke bare plante løs, men vi kan lave disse ændringer der 
hjælper lidt. 
Drivkær 12: Hvorfor står der at i et bestyrelsesreferat der var nedlagt veto, det var 
teknisk forvaltning der havde nedlagt veto, men forventningen om at projektet ville blive 
gennemført?  
Svar: Tingene har være forelagt kommunen, så det er i forhold til den reguleringsplan 
der er for Baunebakken, men det er en formssag siger kommunen. 
Stråkær 4: Hvis vi siger nej, skal det så ned i vejen? Hvis vi siger ja, hvad så med 
Allingvej? 
Svar: Ja så har vi ikke andre muligheder en at lægge det i Allingvej, hvis det bliver et ja i 
Baunebakken, så er der 2 muligheder for Allingvej og det arbejder vi videre med når 
Banedanmark er færdig med byggeriet. 
Engkær ?: Hjælper denne løsning ved skybrud?  
Svar: Systemer der er i dag bevares og ud over det kommer der dette ekstra 
overfladevands håndtering, så når det nye system som vi laver, ikke kan følge med, så 
træder det gamle system oven i, så det afhjælper ved skybrud. 
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Grundkær 10: Kan det ikke være meget enkle, noget stæse grønt i stedet for blomster, 
sådan at det ikke ligner en farvelade ned af stierne. 
Svar: Der er forskellige mulighed, men det er ikke besluttet endnu, det kan blive næsten 
som I vil have det. 
Grundkær 10: Når I fjerne træer, sætter I så et nyt I samme størrelse?  
Svar: Det bliver nogle der skal vokse sig store. 
Drivkær 12:  Hvem skal plante et nyt hvis det dør? 
Svar: Vi sørger for at udskifte det, til det er leve dygtig. 
 

Anne fortsætter fremvisningen af tegninger. 

 

Spørgsmål: 
Drivkær 34: Hvorfor kan man ikke grave gadekæret neden under jorden? 
Svar: Det er dyrere end at lægge dem foroven. 
 
Jesper overtager og fortæller om økonomi: 

Der er en verserende retssag imellem Banedanmark og HOFOR. Grundejerforeningen 
skal ikke op med penge, det er kun hvis man ønsker det ekstra tilkøb af træer. 

Der vil blive lavet en deklaration, på hver ejendom, omkring de nedløb der kommer. 

Betaling af denne tinglysningsafgiften betaler HOFOR og de står for alt det praktiske. 

 
Spørgsmål: 
Stårkær 4: Frasiger vi os så alt, der ligger foran huset og hvad betyder det? 
Svar: Det er kun hvis der skal bygges på området, så er det jer selv der betaler, for at få 
rykket tingene så vandafledningen stadig fungere. 
Stråkær 12: Går fællesarealet ikke til husmuren. 
Svar: Jo 
Drivkær 12: Det er vel også, hvis vi skal have flere carporten, på Vesterskel/Kærmark? 
Svar: Det er et gammelt dige, det er ikke fredet, men ved ikke om man må grave diget 
væk. 
Engkær 29: Jeg mangler en dirigent, jeg syns det er super flot og rigtig godt projekt. 
Engkær 15: Hvis vi ikke gør det her, så kan vi stadig risikere at få vand ind husene 
Svar: Dette afhjælper problemerne. 
Stråkær 6: Hvis det bliver vedtaget i dag, binder det så den enkelte beboer nu? 
Svar: Det er et detail projekt og hver enkelt ejer skal underskrive, at det giver deres 
godkendelsen. Vi ved endnu ikke hvor tilslutningsgrænsen går, for at vi går videre med 
projektet, det er der ikke taget stilling til endnu.   
Bredkær 20: Hvilke træer vil der bliver plantet? 
Svar: Det er ikke bestemt endnu, men ikke birketræer. 
Engkær 29: Hvis nu hele mit hus er blå på tegningen, kan jeg så forvente at få et pænt 
område foran huset. 



    
 

Side 7 af 13 

 

Grundejerforeningen 

Baunebakken  
Bredkær 2 
2650 Hvidovre 

Svar: Ja så er det et af de huse hvor vi kan få alt vandet ned i det nye system. 
Stråkær 4: Hvis nu 20 procent siger ja og resten sige nej, hvad så? 
Svar: Vi har ikke gået alle mulighederne igennem endnu, så vi må se hvordan det går 
hen af vejen. 
Drivkær 10: Hvad hvis der ikke sker noget indenfor disse 12 måneder, hvad sker der så 
på Allingvej? 
Svar: Vi skal vide indenfor en måned om det her projekt kan blive til noget eller ej, ellers 
går vi i gang med projektet med at grave et bassin i Allingvej.  
Engkær 12: Hvad nu hvis jeg syns ideen er god, men man gerne vil have noget andet. 
Svar: Dette er de foreløbige tegninger, vi kan lave ændringer inden projektet er helt 
færdigt. 
Adresse?: Hvad kommer vedligeholdelsen til at koste, er der andre projektor hvor, man 
har noget lignede? 
Svar: Det har vi ikke undersøgt hvad det kommer til at koste, vi kan ikke påtage os 
driften, men vi vil gerne prøve at undersøge det. 
Engkær 14: Vi drøftede 2 mulighed den ene er beplantningen og den anden er en rende 
ud til stien. 
Allingvej 86: Skal der stemme om vi kan videre med projektet eller ej? 
Svar: I skal stemme om vi kan gå videre og derefter der skal hentes underskrifter ind 
hos alle. 
Adresse ?: Kan man forstille sig at vi kan få 2 valg muligheder? 
Svar: Det kan jeg sagtens leve med, men det kan godt være at Grundejerforeningen 
ikke vil være med til det.  
SVEND: Entreprenøren siger at det bliver dobbelt så dyrt at slå græs, ved at han skal 
køre ind og ud. 
Adresse ?: For flere år siden brugte vi penge at fjerne bede, og nu vil I plante bede igen.  
 

Herefter blev spørgerunden lukket og HOFOR og Gronmij forlod generalforsamlingen. 

 

Ad 3. Formandens beretning 

 

Entreprenøren 

AJ Ejendomsservice står for vedligeholdelsen af vores område, bortfjernelse af storskrald 
og snerydning. Vi har kun positive oplevelser med AJ og er rigtig glade for samarbejdet. 
 
Affald og haveaffald 

Afhentning af husholdningsaffald har kørt ordentligt hele året og foregår stadig hver 
mandag. Storskrald og haveaffald bliver indsamlet af AJ ligeledes hver mandag. 

Vi er blevet bedre til at sortere vores storskrald og det er glædeligt. 
Der vil i år komme nye regler fra kommunen omkring sortering af vores storskrald. 
Der er for nylig omdelt sedler omkring håndtering/sortering af storskrald, som vi opfordre 
jer til at følge. 
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Vedligeholdelse 

Vedligeholdelsen af asfalten på parkeringsarealerne er startet og Kærmark/Vesterskel er 
udført. 

I år skulle vi gerne få ordnet næste etape, som er parkeringspladserne på Rebæk Alle. 

Der blev ikke afholdt flere arbejdsdage i 2012, da det ikke var en stor succes. 

Legepladserne har fået nye rammer omkring sandkasserne og faldunderlaget på den store 
legeplads er skiftet. 

Vi har planer om genetablering af rutsjebane og legehus på pladsen ved Stråkær/Stendam 
og et nyt legehus på Drivkær. 

Kabel-tv 

Vedligeholdelse af kablerne samt levering af TV-programmer sker efter aftale (kontrakt) 
med YouSee. 

Grundejerforeningen ejer og vedligeholder kablerne frem til fordelingskasserne på stierne. 
Fra fordelingskasserne går stikledninger ud til de enkelte huse. Hver fordelingskasse 
dækker 4 parceller. 

Kablerne fra fordelingskasserne og ind i husene ejes og vedligeholdes af den enkelte 
grundejer. 

Fastelavnsfest 

Fastelavnsfesten blev igen i år afholdt på den store legeplads. Der var rigtig mange 
udklædte børn. Der var også mange voksne, der var mødt op for at støtte op om 
arrangementet. 

I år blev det også muligt for de voksne at slå til tønde. Det virkede som en god og sjov ide 
og der blev rigtig gået til den, men kun med den lille kølle. 

Vi håber det kan forsætte i fremtiden og gerne blive en fast hyggelig tradition for området. 

Indbrud og tyverier  

Vi har fortsat problemer med indbrud i biler, campingvogne og huse, samt tyveri af 
nummerplader. Vær derfor opmærksomme, når I færdes i området.  

Parkering 

Tidligere tiders problemer med parkering på stierne, der næsten var væk sidste år, er 
ligesom begyndt at vende tilbage. Vi håber det kun var eftervirkningerne for asfaltarbejdet 
på Kærmark/Vesterskel, hvor vi i den berørte periode henviste til parkering på stierne. 

Af de runddelte sedler om parkering på stierne, har vi ikke modtaget en eneste i 2012. 

I 2013 har vi dog modtaget én.  

København – Ringstedbanen 

Vi er begyndt at mærke følgerne ved etableringen af jernbanen. 

HOFOR/Grontmij har rettet henvendelse til os for at ændre behandlingen af vores 
overfladevand, da bassinet til opsamling fra vores område bliver nedlagt i forbindelse med 
etableringen af jernbanen. 
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Vi har haft nogle møde med HOFOR/Grontmij, og den 14. marts 2013 blev der afholdt 
orienteringsmøde, hvor der var mulighed for at komme med ideer/tanker til udformningen. 

Bestyrelsen er rigtig glade for den mulighed, der ligger i oplæget fra HOFOR/Grontmij, 
herunder opretning af vores stier og en spændende fornyelse af vores område.  

Rotter 

Der har fortsat været problemer omkring rotter, hvorfor alle opfordres til at rette 
henvendelse til kommunen ved konstatering af rotter. 

Hjemmesiden 

Tom Jonsson er webmaster for hjemmesiden, der løbende er blevet opdateret og 
udbygget, så den fortsat kan fungere som bindeled mellem foreningen og beboerne. 

Vi får jævnligt henvendelser fra beboere med spørgsmål om alt fra P-regler, kabel-tv, 
belysning, storskrald m.v. Mange af disse svar findes imidlertid også på hjemmesiden. Her 
ligger også, referater af generalforsamlinger, vedtægter, farvekoder til plankeværker, stern 
og carporte, ligesom der er regler for opsætning af solfangere og mange andre nyttige 
ting. 

Bestyrelsens arbejde 

Vi har haft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen.  

Det kræver noget at sidde i vores bestyrelse. Området er stort og byder hele tiden på nye 
udfordringer, der kræver hurtig og grundig stillingtagen. 

Det er i den forbindelse værd at nævne, at alle i bestyrelsen – også suppleanterne - 
deltager aktivt i løsningen af arbejdsopgaverne. 

Til slut en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer. Tak for jeres store indsats for foreningen 
og tak for et godt samarbejde og for jeres gode humør. 

Ligeledes tak til alle, der bakker op om foreningens arbejde. 

 

Formandens beretningen sluttet med akklamation fra generalforsamlingen. 

 

Spørgsmål: 

Drivkær 12: Hvad har i gjort for at få nedsat prisen på kabel-tv? 

Svar: Vi har ikke gjort det store i år, på den front. 

Drivkær 12: Det har bestyrelsen ellers lovet af følge op på hvert år. Hvorfor er alle 
referaterne ikke på hjemmesiden, der mangler 3 fra i år. 

Svar:  Ja, men der har været meget andet og der er ikke sket det store på den front. De 3 
referater der mangler, afventer godkendelse af bestyrelsen, før de kommer op på 
hjemmesiden. 

Drivkær 5: Omkring asfalt arbejdet, hørte jeg ikke dig sige noget om hullerne på Runde P? 

Svar: De bliver foreløbig lappet af vores entreprenør, når vejret er til det. 

Allingvej 100: Hvad med opmaling af båse på Vesterskel, folk holder alle mulige steder? 
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Svar: Vi har trukket det lidt, for at spare penge. 

Adresse?: Hvad kommer der til at ske med alle de solfangere og forkert farve på 
stakitterne? 

Svar: Vi tager kontakt til ejerne når vi får henvendelser, men vi har ikke mulighed for at 
tvinge ejeren til at ændre det der er forkert på ejendommen. 

Drivkær 11: I har fået henvendelser? 

Svar: Ja, og vi har diskuteret det i bestyrelsen, men vi ved ikke hvad vi skal gøre, andet en 
at oplyse ejeren om det forkerte, og ellers bede jer kontakte kommunen.  

Drivkær 47: Kan man ikke få skilte op på Vesterskel, folk køre alt for stærkt på 
parkeringspladsen? 

Svar: Vi kan prøve at tage det op i bestyrelsen. 

Engkær 12: Der har også været henvendelser om solfangerne 

Drivkær 14: Jeg har flere gange henvendt mig til dig og spurgt om jeg selv skal gøre 
noget. 

Svar: Men vi har ikke nogen lovhjemmel til at gøre noget. 

Drivkær 12: Jeg syns vi skal have en afstemning, for de laver ikke en skid, det er med stor 
mistillid at man ikke kan læse referaterne. 

 

Afstemning foretaget ved håndsoprækning: 2 stemmer imod 

 

Formandens beretningen er godkendt. 

 

Ad. 4 Godkendelse af regnskab 2012. Bilag ligger på hjemmesiden. 

Da kasseren er syg, gennemgik advokaten regnskabet. 
 

Spørgsmål:  
Ëngkær 29: Hvad består udgifterne til honorar? 
Svar: I de fleste foreningen får bestyrelsesmedlemmerne et honorar. I Baunebakken er det 
Formand, Kasser, Sekretær og webmaster. 
Engkær 10: Entreprenør udgifterne hvad indeholder de? 
Svar: Det er den almindelige vedligeholdelse. 
 
Advokaten spørger forsamlingen om der er flere spørgsmål eller bemærkninger. 
 
Regnskabet godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Ad 5. Forslag fra bestyrelsen 
 
 5.1. Forslag til budget 2014. Bilag lå på hjemmesiden. 
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 Advokaten gennemgik budgettet for 2013, ved en fejl. Budgettet for 2014 er meget 
 lige med 2014 det blev kort gennemgået. 
 
Spørgsmål: 
Bredkær 3: Der er ingen vurdering med på budget 2014 om det evt. forstående ændring af 
regnvand, og evt. ekstra udgifter til entreprenør. 
Svar: Nej da der ikke er noget besluttet endnu. 
Stråkær 6: Konstaterede at det var det forkerte budget der blev gennemgået. 
Svar: Advokaten beklagede og kort fortalte de små ændringer der var imellem de 2 
budgetter og at der ingen kontingent forhøjelse var. 
 
Budgettet blev hermed vedtaget. 
 
 5.2. Forslag omkring overfladevand. 
 Bestyrelsen er for forslaget om at ændre på området. 
 
Spørgsmål: 
Adresse ?: Når man først har underskrevet, så har man afskrevet sig gæsteprincippet. 
Engkær 29: Det er det med vedligeholdelsen, som gør at folk er i tvivl, kan vi pålægge 
bestyrelsen at de tager kontakt til entreprenøren og får et overslag på hvad det kommer til 
at koste?  
Svar: Det kan være svært med de forskellige muligheder der er. 
Stråkær 4: God ide med et overslag, vi er kun 84 parceller til stede, så kan andre også få 
informationen. 
Stråkær 6: Jeg syns det er en god ide at pålægge bestyrelsen at undersøge det. 
Bredkær 20: Vi skal også tænke på at de lægger alle vores stier om gratis. 
Svar fra Frank, bestyrelsen: Vi kan godt tage fat i entreprenøren, ud fra de tegninger vi har 
i dag, så ved vi nogenlunde hvor prisen ligger. 
Engkær 46: Hvorfor har bestyrelsen ikke gjort det før generalforsamlingen? 
Svar fra Frank, bestyrelsen: Fordi det hele er gået så stærkt.  
Engkær 46: Så nu skal vi tage stilling til noget som vi ikke ved hvad koster. 
Engkær 29: Som jeg har set og opfanget det, så er det om vi har lyst til det, vi kan altid 
sige nej til sidst. 
Drivkær 32: Hvis prisen for græsslåningen bliver for høj, kunne man jo selv slå græsset 
foran huset. Samtidig så skal alle stierne omlægges inden for de næste 5 års tid, og det 
bliver nok lige så dyrt som asfaltarbejdet, de penge spare vi. 
Adresse ?: Nogen siger vi er bundet og andre sige at vi ikke er og at de stadig laver 
bedene. 
Svar: Hvis man ikke skriver under på fuldmagten, må de ikke lave det. 
Engkær 11: Vi hænger på den lige meget hvad. 
Engkær 46: Jeg syns det er forkert at man kan nå at få oplysningerne ud. 
Svar: Vandfolkene skal have svare indenfor 1 måned, vi kan ikke nå at undersøge og 
indkalde til ny generalforsamling indenfor 1 måneds varighed, på grund af fristerne for 
indkaldelsen. 
 
Der stemmes skriftlig om projektet kan gå videre eller ej. 
 
Afstemningen: 45 stemmer for projektet, 12 stemmer imod og 1 blank stemme. 
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Forslaget er vedtaget og bestyrelsen skal hurtigt finde en pris på hvad det koster at få 
lavet stierne og evt. ekstra udgift på græsslåning. 
 
Ad. 6 Indkomne forslag 
 6.1 Forslag om ændring af parkeringsforholdene på Allingvej. 
 Allingvej 70 havde stillet forslaget og forklarede kort om de store problemer med at finde 
 parkeringsplads på Allingvej, vil gerne have en projektgruppe der kan tage problemet op 
 med kommunen. 
 
Svar: Problemet er at vi ikke må stille skilte op på Allingvej fordi det er offentlig vej, så det 
er kommunens område. 
Drivkær 32: I forbindelse med banen og evt. ændring af regnvandsafledningen, er der 
måske muligheder for at få ændret hele parkeringsplads problematikken. 
 
Forslag om nedsættelse af udvalg, der skal kigge på parkeringsforholdene på Allingvej. 
 
Forslaget vedtaget ved håndsoprækning, med forslags ejeren som "formand". 
  
Ad. 7 Valg til bestyrelsen 

7.1. Valg til formand for 2 år.  
Jørn Henningsen, Bredkær 5 blev genvalgt med akklamation 
7.2. Valg til bestyrelsen for 2 år. 
7.2.1. 
Amir Selehi, Allingvej 86 blev genvalgt med akklamation 
7.2.2. 
Connie Jonsson, Drivkær 32 blev genvalgt med akklamation 
7.3. Valg af bestyrelsessuppleanter for 2 år 
Henrik Wifstand, Allingvej 70 blev valgt med akklamation 
7.4. Valg af revisor 
7.4.1 
Benny Møller, Bredkær 29 blev genvalgt med akklamation 
7.5. Valg af revisor supleant 
7.5.1. 
Jens Peter Andersen, Stråkær 6 blev genvalgt med akklamation. 
 

Ad. 8. Eventuelt 
 
Stråkær 6: En opfordring at dem der har solceller går ind på hjemme siden og fortæller om 
hvordan det går, evt. i debat forum. 
Adresse ?: Måske er der nogen der kan arbejder på en løsning hvor vi kan få billiger strøm 
igennem Dong, hvis alle ejendomme er med. 
Svar: Bestyrelsen ved at Hvidovre Kommune planlægger at der skal lægges fjernvarme 
ned igennem Baunebakken. Vi har orienteret HOFOR, hvis de kan få Hvidovre Fjernvarme 
ind i projekter i Baunebakken. 
Stråkær 4: Vil bestyrelsen holder HOFOR op på at få nogle flere muligheder? 
Svar: Ja, vi vil prøve at få den til at holde endnu et informationsmøde om mulighederne. 
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Herefter takkede Jørn for et godt møde og erklærede generaliorsamlingen for afsluttet ca.
kt. 22.20.
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