
 
 
  

 

Side 1 af 10 

 

Grundejerforeningen 

Baunebakken  
Bredkær 2 

2650 Hvidovre 

 
 
 
 
 
 
 

Referat fra 
Grundejerforeningen Baunebakkens 

ordinær generalforsamling 
torsdag den 23. marts 2017 kl. 18.00 

på Avedøre Kaserne 



 
 
  

 

Side 2 af 10 

 

Grundejerforeningen 

Baunebakken  
Bredkær 2 

2650 Hvidovre 

Dagsorden: 

 
 
1. Valg 

1.1. Valg af dirigent 
1.2. Valg af stemmetællere 

 
 
2. Formandens beretning 
 
 
3. Godkendelse af regnskab 2016. Bilag findes på hjemmesiden  
 
 
4. Forslag fra bestyrelsen 

4.1 Forslag til budget 2018. Bilag findes på hjemmesiden. 
 
5. Indkomne forslag  

5.1 Opsætning af rottespærre  
5.2 Bedre belysning på Kærmark 
5.3 Overvågning af parkeringspladsen på Kærmark 

 
6. Valg 

6.1 Valg af Formand for 2 år 
6.2 Valg til bestyrelsen 

6.2.1 valg til bestyrelsen for 2 år 
6.2.2 valg til bestyrelsen for 2 år 

6.3 Valg af bestyrelsessuppleanter 
 6.3.1 valg af bestyrelsessuppleant for 2 år 
 6.3.2 valg af bestyrelsessuppleant for 2 år 
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 
 
 
7. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Side 3 af 10 

 

Grundejerforeningen 

Baunebakken  
Bredkær 2 

2650 Hvidovre 

Formanden Jørn Henningsen indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte 
medlemmer velkommen.  
Bestyrelsen præsenterede sig selv. 
 
 
Ad 1.1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog foreningens advokat Torben Lund og det blev enstemmigt vedtaget. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og alle formkrav var 
opfyldt og derfor var lovlig og beslutningsdygtig. 
 
Der var mødt 61 personer og der er 42 stemmeberettiget. 
 
Ad 1.2. Valg af stemmetællere 
Der blev valgt 2 stemmetællere med akklamation. 
Drivkær 27 og Engkær 14 

 

2. Formandens beretning ved Jørn Henningsen 
 
Entreprenøren 
AJ Ejendomsservice står fortsat for vedligeholdelsen af vores område, bortfjernelse af 
storskrald og snerydning. Vi er stadig rigtig glade for dette samarbejdet. Kontrakt på 
arbejdet skal forhandles i år. 
 
Affald og haveaffald 
Afhentning af husholdningsaffald foregår stadig hver mandag. 
Storskrald og haveaffald bliver indsamlet af AJ ligeledes hver mandag. 
Husk haveaffald i papirsække og andet affald sorteret i klare/gennemsigtige poser, 
således at pap, metal og øvrigt brandbart er hver for sig. 
Storskrald må ikke indeholde husholdningsaffald, herunder madrester. 
Haveaffald må ikke indeholde jord, og der må ikke læsses jord af ved haveaffaldet på 
Kærmark/Vesterskel. 

 
Kabel-tv 
Som følge af reglerne omkring tvunget medlemskab af antenneforening, har vi indgået en 
ny kontrakt med YouSee, så vi pr. 1. april 2017 overgår til en ny ordning, hvor der via 
grundejerforeningen kun vil blive opkrævet betaling for grundpakken. Opkrævningen fra 
grundejerforeningen vil derfor blive reguleret ved opkrævning for 2. kvartal i år. 
Som følge af den nye ordning er YouSee i gang med en opgradering af vores 
antenneanlæg. 
Alle husstande vil modtage skriftlig henvendelse fra YouSee vedrørende valg af fremtidig 
TV. 
Vi vil få besøg af YouSee-bus, den 28. april 2017 fra kl. 14.00 – 19.00, hvor de vil 
informere om fremtidig TV, internet og telefoni. 
Alle beholder fuldpakke indtil valg af pakker m.m. er gennemført. 
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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. 
Dejligt, at så mange støtter op om dette arrangement. 

 
Indbrud og tyverier  
Vi har i bestyrelsen ikke indtryk af, at området er plaget af indbrud og tyverier, men vil dog 
stadig opfordre til, at alle er opmærksomme, når I færdes i området.  
Det er vigtigt, at bommene holdes lukket. Derfor husk at lukke dem efter jer, specielt jer, 
der benytter en nøgle, der kan tages ud selv om bommen er åben. 

 
Parkering 
Parkering skal forgå på de indrettede parkeringspladser. 
Parkering på stierne er fortsat forbudt. 
Opmaling af parkeringspladserne vil fortsætte når vejret tillader det. 
I forbindelse med udvidelse af parkeringspladserne på Kærmark/Vesterskel har vi overset 
reglerne i vedtægternes kapitel 5 § 13, der kræver en godkendelse af generalforsamlingen 
ved ændring af anvendelse af fællesarealerne. 
Det vil vi gerne beklage og håbe at vi kan blive tilgivet. 

 

Rotter 
Der har fortsat været problemer omkring rotter, hvorfor alle opfordres til at rette 
henvendelse til kommunen ved konstatering af rotter. 
Vi har fokus på muligheder for rottesikring, men pt. er der ikke meget vi kan gøre. Vi 
kommer ind på emnet senere under – Indkomne forslag. 
På grund af rotter er det derfor vigtigt, at der ikke blandes husholdningsaffald sammen 
med storskrald og haveaffald. 

 
Forhandlinger med kommunen 
Der stadig ingen afklaring omkring Allingvej (lokalbanen) og belysningen på stierne. 
Vi afventer stadig. 

 
Hjemmesiden 

Vores hjemmeside www.Baunebakken.dk er det faste kommunikationsled mellem 
bestyrelsen og beboerne og mellem beboerne indbyrdes. Siden er velbesøgt – også af 
ejendomsmæglerne. 
Tom Jonsson er webmaster for hjemmesiden, der løbende er blevet opdateret og 
udbygget, så den fortsat kan fungere som bindeled mellem foreningen og beboerne. 

 
Bestyrelsens arbejde 
Vi har igen i år haft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen.  
Det kan kræve noget at sidde i vores bestyrelse. Området er stort og byder hele tiden på 
nye udfordringer. 
Det er i den forbindelse værd at nævne, at alle i bestyrelsen – også suppleanterne - 
deltager aktivt i løsningen af arbejdsopgaverne. 

http://www.baunebakken.dk/
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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. 
Jeg stopper som formand i år af helbredsmæssige årsager, men vil meget gerne forsætte 
med bestyrelsesarbejde, bare ikke med ansvaret som formand.  
Bestyrelsen har fået overtalt Henrik Wifstrad til at stille op som formand. Henrik har været 
næstformand i nogle år og ellers været med i bestyrelsesarbejdet i flere omgange. 
 
Jacob afsluttede beretningen med en tak til Jørn: 
Du blev valgt som formand ved generalforsamlingen i 2010. Personligt har det været en 
fornøjelse at arbejde sammen med dig. Jeg ved at resten af bestyrelsen har samme 
opfattelse. Vi har haft mange gode møder og masser af drøftelse om alting og ingenting i 
Baunebakken. Men først og fremmest tak for alt din tid. Tak for din synlighed og tak for din 
store indsats, ved kontakt med beboerne, entreprenøren og andre eksterne parter. Tak for 
din vedholdenhed for at skabe en rigtig god ejerforening. Nogen gange i modgang med 
oftest i medgang. Tak for din interesse og det store arbejde du har gjort for at vedligeholde 
og udvikling af Baunebakken. Vi er glad for du vil fortsætte i bestyrelsen, hvis 
generalforsamlingen vil. Og til sidst en tak til Margit for at holde os ud og lægge hus og 
ikke mindst at få lov til at bruge din tid.  
Talen blev afsluttet med akklamation. 
 
 
Spørgsmål til beretningen: 
Ingen kommentarer.  
 

Beretningen blev godkendt. 

 
 

Ad. 3 Godkendelse af regnskab 2016. Bilag ligger på hjemmesiden. 

På grund af computer problemer indledte Jacob med, at fortælle på grund af den nye 
kontrakt med Yousee, så vil der pr. 2. kvartal 2017 kun bliver opkrævet for grundpakken. 
 
Spørgsmål: 
Stendam 27: Vil det sige at forskellen imellem grundpakke og det man vælger betales det 
direkte til Yousee? 
Jacob: Ja. 
 
Herefter gennemgik Jacob regnskabet.  
 
Spørgsmål: 
Ingen spørgsmål. 
   
 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt 
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Ad 4. Forslag fra bestyrelsen 
 4.1. Forslag til budget 2018. Bilag lå på hjemmesiden. 
 
Jacob gennemgik forslaget til budget 2018. 
 
Spørgsmål: 
Allingvej 100: De asfalt penge HOFOR har betalt for at reparere Klærmark/Vesterskel, 

hvornår bliver det sat i værk? 
Jacob og Jørn: Bestyrelsen har været nede og kigge, samt at Svend og asfaltfirmaet og 

skader der er, er ikke store nok til at reparere. Derfor hvis det skal laves skal hele 
asfalten op og lægges om. Omkostningen ved det er større end det vi har fået og 
ifølge asfaltfirmaet så er det unødvendig i forhold til de små skader der er. 

 Pengene vi fik er indgået i regnskabet for 2015. 
Allingvej 100: Jeg har en mail på at Helle fra HOFOR, har sat at vi fik dækket alle udgifter 

for de skader. 
Jacob: Den må du gerne sende til mig, så kan vi kigge på sagen igen.  
 
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 
 
Ad. 5 Indkomne forslag  
5.1 Opsætning af rottespærre i kloakken, for at få udryddet rotterne. 
 

Lene har kontaktet HOFOR og de siger, at vi kan sætte dem op, hvis vi vil overtage 
hele kloak systemet. Rottespærrer skal sættes i en skelbrønd og det er der ikke i 
Baunebakken. Men den enkelte beboer kan overtage sin egen kloak. 

 
Kommentarer: 
Drivkær 12: Hvad med hvis man bestiller spuling af kloarken må man så ikke. 
Lene: Man må gerne få spulet sin egen kloak, men ikke uden i fællesarealet, den del at 

kloakken er HOFOR’s. 
Bredkær 25: Det med at få spolet kloakken slider på kloakken, derfor er det noget man kin 

skal gøre hvis kloakken er stoppet. Så undgå det, hvis det er muligt. 
Stendam - Svend: Jeg har også kontakten HOFOR, man accepter rotter i kloakken, bare 

de ikke kommer ud af kloakken.  
Henrik: Lene har fået det undersøgt og har indgående kendskab heraf og bestyrelsen er 

heller ikke gået forbi i at have rottebesøg.  
Jørn: En af grundene til at rotterne kommer op er, at når man blander madrester i 

storskrald og haveaffald. Når der afhentes haveaffald fra Vesterskel, drøner der rotter 
ud. Og den kan tyde på at der er madaffald i haveaffaldet. 

Jacob: Vi har haft rotter under huset i kloakken, heldigvis ikke inde i huset. Men alle 
stikledning er skrå, ligesom et V, så man kan ikke bare sætte en rotte spærre op, da 
de ikke kan sidde fast. 

Ukendt adresse: Jeg skrev til kommunen tirsdag eftermiddag om at jeg havde haft en rotte 
i haven, allerede onsdag morgen ringede de og var udenfor huset for tjekke op på 
det. 
 
Forslaget blev ikke sendt til afstemning. 
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5.2 Bedre belysning på Kærmark 
 

Der er kommet en masse carporte og lyset står bagved carportene, så der er meget 
mørkt om aftenen og ubehageligt at gå dernede. 

 
Kommentarer: 
Jørn: Vi har tidligere prøvet at forhandle med Dong, men de vil have vi overtage 

belysningen, og selv betaler for hele ændringen. Kommunen har også prøvet med at 
vi skal overtage, men vi har prøvet at kæmpe imod, så længe vi kan. Vi afventer 
kommunens afgørelse, derfor vil vi helst ikke begynde at ombygge, hvis vi på et 
tidspunkt kan få Dong eller Kommunens ord for at de vil betale. 

Drivkær 10: Er det virkelig rigtigt, at der ligger en bombe, med at vi skal overtage belysning 
og de udgifter der er forbundet med det. 

Henrik: Ja det er korrekt, vi gør ikke så meget ved sagen lige nu, for vi er ikke interesseret, 
i at betale eller at få overført et anlæg der ikke er opdatere og så dyrt i forbrug. 
Men med lys i carporten, kan vi henvise til en hjemmesiden, hvor man kan bestille 
lamper med solceller, de koster ca. 400 kr. Carportene er private så 
grundejerforeningen kan ikke betale for lamperne. Vi lægger linket på hjemmesiden 
og på facebook. 

Engkær 14: Men kan gå ned på runde P og se carport 303, der er de sat op, så der kan 
man evt. se hvordan de ser ud.  
 
Forslag blev herefter trukket tilbage. 
 

5.3 Overvågning af parkeringspladsen på Kærmark 
Når vi i perioder er plaget af indbrud i biler, kan man på det overvågningskamera der 
hænger på kærmark, se billederne. Eller eventuelt få sat nogle op hvor man kan. 

 
Kommentarer: 
Jørn: Nej billerne er ikke offentlige 
 

Forslag blev herefter trukket tilbage. 
 
Ad. 6 Valg til bestyrelsen 

6.1. Valg til formand for 2 år.  
Henrik Wifstrand, Allingvej 70, blev valgt med akklamation. 
6.2. Valg til bestyrelsen 
6.2.1. Valg til bestyrelsen for 2 år. 
Connie Jonsson, Drivkær 32 blev genvalgt med akklamation 
6.2.2. Valg til bestyrelsen for 2 år. 

      Lene Kærgaard, Engkær 14 blev genvalgt med akklamation 
6.2.3. evt. valg til bestyrelsen for 1 år (Henrik’s) 
Jørn Henningsen, Bredkær 5, blev valgt med akklamation 
6.3 Valg af bestyrelsessuppleanter 
6.3.1. Valg af bestyrelsessuppleanter for 2 år 
Monica Quorp, Drivkær 29 blev genvalgt med akklamation 
6.3.2 Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år 
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Mia Weiss Pedersen, Engkær 28, blev valgt med akklamation 
6.4. Valg af revisor 
6.4.1 Valg af revisor for 2 år 
Benny Møller, Bredkær 29 blev genvalgt med akklamation 
6.5. Valg af revisor suppleant 
6.5.1. Valg af revisor suppleant for 2 år 
Jens Peter Andersen, Stråkær 6 blev genvalgt med akklamation. 
 
 

Ad. 7. Eventuelt 
 
Drivkær 12: Jeg syns der er mangler referater fra 2017 på hjemmesiden, når man gerne vil 

følge med i hvad der sker, eller komme med kommentarer, så er det svært når der 
går så lang tid før de kommer på. 

Connie: Det er ren og skær min skyld, jeg trækker op på det og de referater der er 
godkendte kommer på i aften.  

Stendam – Svend: Kan bestyrelsen ikke få entreprenøren til at få renset søen for 
dunhammer, ellers bliver den fuldstændig overfyldt. 

Jørn: Jo 
Drivkær 37: Kan man få fjernet, den bil der står på Kærmark/Vesterskel uden 

nummerplader på. Den står i garage, men den er beskidt og det ser ikke særligt pænt 
ud. 

Henrik: Vi undersøger muligheden, nu når den står i carport. 
Allingvej 100: Jordbunken på Kærmark/Vesterskel, sker der ikke snart noget med den? Og 

bliver der ikke tegnet parkeringspladser, som der har været før? 
Jørn: Jo ligeså snart der har været tørvejr et par dage, så kommer det ned på den store 

legepladsen. Den skal bare lige tørre lidt først så der ikke bliver for meget mudder. 
Vi har haft forskellige tanker i gang både for at få penge til den belysningen, vi måske skal 

overtage. Man kunne måske sælge en parcel som blev til Allingvej 102, eller/ og lave 
parkeringspladser, på resten af stykket, men det er stadig kun tanker lige nu. 

Allingej 66: Den Facebook side, er det bestyrelsen, der styre den? 
Connie: Nej det er egentlig oprettet af en beboer Drivkær 26, men jeg prøver svarer så 

godt som jeg kan. Men det er ikke den direkte kontakt til bestyrelsen. Dog fraflytter 
beboeren og jeg overtager så som administrator på siden. 

Allingvej 100: Vil de sig der bliver tegnet båse op bagefter, det har jeg jo skrevet lidt med 
Connie om? 
Jørn: Det er en vendeplads men jeg regner med vi optegner båse bagefter, dog må vi 

egentligt ikke i forhold til reguleringsplanen. 
Ukendt adresse: Nogle gange holder der mange lastbiler, kan man ikke henstille til de 

parkerer andre steder? 
Henrik: Hvis der er over 3500 kg må de slet ikke holder der, så det er kun varebiler og små 

lastbiler der må kører ind. 
Svend: Der kommer ca. 50 parkeringspladsen på Allingvej, og de bliver optegnet i løbet af 

sommeren/efteråret. 
Engkær 35: Nogle er plaget af rotter vi er plaget af hundelorte, folk samle ikke op efter sig. 

Har man overvejer at sætte, bokse op med hundelorteposer? 
Henrik: Jeg syns også det er irriterende, vi har sat flere skraldespande op, netop for at 

man få samlet op efter sig.  
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Jacob: Når der først ligger en så tiltrækkes de andre hunde og lægger en til, jeg har for år 
tilbage købt noget der kan få dem væk. Det fås hos dyrehandlere og jeg har ikke 
været plaget siden af dem. 

Stråkær 10: Vedrørende saltning på stierne, det virker som om han ikke fået indstillet 
sprederen ordentligt, nogle steder ligger der mere salt end andre steder? 

Jørn: Han har prøvet forskellige ting, på grund af den nye asfalt der bliver så glat.  
Jacob: Der er fast pris på saltningen, så AJ service er heller ikke interesseret i at smide for 

meget, da han selv har hele udgiften. 
Stendam 7: Har man overvejet lade standere til El-biler? 
Jørn: Nej ikke rigtigt, der er el på Kærmark/Vesterskel, men vi kan undersøge om hvad det 

koster, at få sat op og hvordan betalingen kan foregå. 
Engkær 28: Omkring hundelorte, der er nogle der ikke har hundene i snor, kan må få 

nogle skilte op, for det er jo ikke lovligt i forhold til vores vedtægter? 
Engkær 41: Vi har haft en med en aggressiv hund, det var ikke særligt rart når den aldrig 

var i snor. 
Jørn: Jeg er en da dem, da min hun aldring har prøvet at gå i snor. Den aggressive hund 

blev desværre trukket efter bil på motorvejen, på grund af en anden fejde. Så den er 
ikke længere i blandt os. 

Drivkær 37: Hvornår sker der noget med allingvej? 
Stemdam - Svend: Jeg har været meget involveret, asfalten bliver skiftet i 2018, men til 

gengæld bliver det lyddæmpende. Der er møde med borgmesteren 4. april omkring 
vejen. 

Engkær 44: Jeg har hund og føler der er et hetz omkring hunde. Jeg har altid min i snor og 
samler op, så det er ikke alle der ikke rydder op efter sig. 

Drivkær 37: Kommer der blomster eller træer et eller andet på Allingvej? 
Henrik: Vi har blandet os, alle de steder vi kunne for at få indflydelse på hvad der sker på 

Allingvej, de hører på os og det er det. Vi får en 50 km vej, parkering på hele 
strækningen på motorvej siden, så det kun er en ensporet Allingvej. Men det er og 
bliver motorvejens 3. spor. Der kommer slyngplanter op ad skærmen, men Svend 
siger at de ikke vil kunne holde sig fast. 

Svend: Jeg har allerede kontaktet Banedanmark for at høre om hvornår de planter. 
Jørn: På et af de møder, blev vi mødt at et skilt, hvor der stod ”Gør Hvidovre til en grøn 

kommunen”, der håber vi de også har Allingvej med i tankerne. 
Bredkær 44: Det er svært at høre, vil men ikke rejse sig op når man taler. 
Drivkær 10: Vi er glade for alle de ting der bliver gjort og at Allingvej bliver en sikker vej. 
Henrik: Vi har prøvet at få dem i tale, og det er meget Svend’s fortjeneste, vi har givet dem 

flere forskellige løsninger. 
Grundkær 36: Når i kæmper så hårdt, så håber jeg i vil tager cykel stien med. 
Connie: Det ser ud til at der er en højde forskel, så jeg tror kun de har lagt lidt grund asfalt 

på cykelstien. 
Allingvej 100: Er der taget højde for, ved udgravningen af de nye parkeringspladser, det 

arbejde HOFOR har lavet. 
Jørn og Connie: Ja vi holder os til modsatte side af hvor de har arbejdet. Og mange steder 

på Klardam har de ikke været under græsset. 
Bredkær 25: Det er så flot alt det arbejde i har gjort for Allingvej. Tidligere da der var 

lyskurve var der flere uheld, og det har der ikke været siden det er blevet fjernet. 




