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1. Valg 

1.1. Valg af dirigent 

1.2. Valg af stemmetællere 

 

 
2. Formandens beretning 

 

 
3. Godkendelse af regnskab 2021. Bilag findes på hjemmesiden 

 

 
4. Forslag fra bestyrelsen 

4.1 Forslag til budget 2023. Bilag findes på hjemmesiden. 

 

 
5. Indkomne forslag. 

5.1 Forslag om opstilling af ladestandere til el-biler. Bilag findes på hjemmeside 

 

 
6. Valg 

6.1 Valg af formand og kasserer 
6.1.1 Valg af formand for 1 år: Henrik Wifstrand, Allingvej 70, modtager genvalg 

 
6.2 Valg til bestyrelsen 

6.2.1 2 år: Thomas Kleis, Grundkær 37, afgår efter tur. Modtager genvalg.  

6.2.2 2 år: Katja Bunch, Allingvej 78, afgår efter tur. Modtager genvalg. 

 
6.3 Valg af bestyrelsessuppleanter 

6.3.1 2 år: Jørn Henningsen, Bredkær 5, afgår efter tur. Modtager ikke genvalg 

 
6.4 Valg af revisor 

6.4.1 2 år: Monica Quorp, Drivkær 27, afgår efter tur. Modtager genvalg. 

 
6.5 Valg af revisorsuppleant 



Grundejerforeningen 

Baunebakken 
Bredkær 2 

2650 Hvidovre 

Side 2 af 12 

 

 

6.5.1 2 år: Erik Rasch, Engkær 17, afgår efter tur. Modtager genvalg.  

 
7. Eventuelt 

 
 

 
Formand Henrik Wifstrand indledte generalforsamlingen med at byde velkommen. 

 

 
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 80 personer op, og deraf var 62 stemmeberettigede. 

 

 
Ad 1.2. Valg af stemmetællere 
 

Der blev valgt 2 stemmetællere med akklamation  

 

 
Ad 2. Formandens beretning ved Henrik Wifstrand 
 

Kære medlemmer, ærede bestyrelse, velkommen til dette års beretning. 

Efter megen overvejelse om hvilke emner der bør tages op, kommer her en skriftlig beretning fra 

formanden. Først og fremmest, en stor tak til min bestyrelse. De fleste blev valgt ind i *bestyrelsen 

sidste efterår, men det mærkes ikke. Uden dem ville det ikke være muligt for mig, at *få tingene til 

at hænge sammen. De er alle en kæmpe hjælp, og støtte, og supplerer hinanden helt fantastisk. 

Alle bidrager mere end der kan forlanges. 
 
 

Kommunikation til bestyrelsen: 

 
Bestyrelsen er sammensat af frivillige, som bruger deres fritid på at forsøge at få denne 

grundejerforeninger til at fungere. Bestyrelsesmedlemmerne bruger meget af deres fritid på, at, 

besvare beboere via mail, og ved direkte kontakt. Dette gøres efter bedste evne, og når tid haves.  

Bestyrelsen kan godt forstå, at det til tider kan være frustrerende, hvis ikke man føler sig hørt, eller 

ens henvendelse ikke giver det svar man ønsker, men der må også være respekt omkring 

bestyrelsen, og de trufne beslutninger som bestyrelsen kommer med.  

Bestyrelsen gør deres absolut bedste, for at gøre alle beboere tilfredse. Det er bare ikke altid muligt, 

da der er vedtægter, forskellige holdninger og overvejelser, der skal tages hensyn til. Men 

bestyrelsen gør alt hvad vi kan, for at glæde så mange grundejere som muligt.  

Mange af de spørgsmål der kommer, kan man ved hjælp til selvhjælp, søge svar på vores 

hjemmeside, inden man henvender sig til bestyrelsen. De fleste svar kan findes der. 
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Entreprenør: 

 

Vi har haft vores entreprenørarbejde i udbyd. Der var bud fra flere firmaer, og de fleste matchede 

vores behov, i forhold til den nyligt justerede vedligeholdelsesplan. Jeg tror de fleste i vores 

forening, har et håb om, at vores område bliver pænere, og mere indbydende at kigge på. 

Vi skal sige farvel AJ-service ApS., ved Allan og hans folk. De har været her mange år, og vi siger 

tak for denne gang til dem. 

Vi siger velkommen til MH entreprise, og glæder os meget til samarbejde med Mikkel. 

Som i vil høre mere om senere, har vi delt sommerplan, og vinterplan op. Vi har skrevet kontrakt 

med firmaet Snevagten, til at salte og rydde sne i vinterperioden. MH entreprice passer 

områderne hele sæsonen, jfr. Vores vedligeholdelsesplan. På den måde gør alle det, de er bedst 

til. 

Skulle der være uoverenstemmelser med entreprenøren, henvender man sig til bestyrelsen, da det 

er dem som har kommunikationen med entreprenøren. Det hjælper heller ikke at skrive sin 

utilfredshed omkring vedligeholdelsen på Facebook, da vores entreprenør ikke vil svare på dette 

medie.  

Vores entreprenør laver heller ikke sin plan om ved henvendelse, uden at snakke med bestyrelsen 

først.  

Bestyrelsen er stadig af den opfattelse, at der ikke kan tages hensyn til individuelle krav til 

vedligeholdelse jfr. vedligeholdelsesplanen, men at man selv må bidrage, hvis vedligeholdelsen 

ikke er god nok efter egne standarder.  

- Man kan hjælpe entreprenøren, ved at fjerne de forhindringer som stilles udenfor de enkelte 

grundejeres huse, så maskinerne kan komme til, og entreprenøren kan passe sit job. Det er 

desværre blevet et tidskrævende forhindringsløb, bare at få slået græs på stierne. Fjerner man 

ikke disse forhindringer, kan vores entreprenør ikke komme til, og må køre videre. Det er der 

forståelse for nogen steder, men det modsatte er dog desværre også set. Sætter man noget ud, 

som generer vedligeholdelsen, og entreprenøren grundet dette må køre videre, vedligeholder man 

selv arealet ude foran ens matrikel. Mange grundejere tror fejlagtigt, at arealet ude foran husene er 

deres. Det er foreningens fællesareal, og ikke personligt eje. 
 

 

Belysning på stierne: 

 

Det blev i 2020 besluttet på ekstraordinær generalforsamling, at der skulle laves ny belysning i 

vores område. Arbejdet trak ud grundet Corona, samt skifte fra Dong til SEAS. Bureaukrati, samt 

at det har været svært at få dele hjem, trak desværre vores projekt lidt ud. 

Nu er vi næsten i mål, der mangler lidt lamper på de små parkeringspladser langs Rebæk allé, og 

der bliver godt, at få sat belysning op der også. 

Der hvor belysningen er monteret, er det blevet rigtig godt, og der er kommet meget positiv feedback, 

fra grundejerne. 

De sidste justeringer og lamper skulle blive rettet op, og monteret fra i dag. 
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Affaldsordning i området: 
 
Nogle grundejere er stadig bedre til at sortere affald end andre. Det konstateres dog stadig, at der 

ligger forkert affald i nogen af containerne. Noget der er så åbenlyst forkert, at det virker dumt. 

Tidligere kunne noget af dette måske forklares ved, at hullet i plastikcontainere var for små, at 

nogen af containerne er overfyldte osv., men det meste forklares ved manglende forståelse, 

samfundssind, eller ligegyldighed overfor disse regler. Det har blandt andet i år ført til 

politianmeldelser, da man blandt andet har observeret fremmede med overdækkede 

nummerplader, som mener, at vores grundejerforening skal have deres usorterede affald. 

Sådanne personer, kan der ikke stilles meget op overfor. 

Foreningen er netop informeret om at, der kommer større containere til restaffald. De kommer i 

etaper, og ingen ved hvornår alle bliver skiftet. Vi håber det hjælper på de overfyldte 

restaffaldscontainere, så der ikke smides restaffald i de andre containere. 

Flere grundejere efterlyser løsninger på problemet med vores affald. Der er foreslået låse på 

containere, samt overvågning omkring affaldsøerne. Det kunne sikkert løse nogen udfordringer, 

men skaber bare nogle andre udfordringer. 

Låse er en ekstremt dyr løsning, og vil alligevel ikke stoppe alt dumpning af affald. Dem som 

dumper affald, er ligeglade med om der er lås på eller ej, de smider affaldet alligevel. Der kunne 

måske også være en grundejer som lige glemte deres nøgle til containerne når de går med 

affald, og så stiller deres affald foran containeren, så det forventes at den næste som kommer, 

putter det i containeren for dem.  

Kameraløsningen koster også mange penge, og vil give andre udfordringer. Hvem skal 

administrere kameraerne. Bestyrelsen er frivillige, og ikke ansatte. Det kan ikke forventes, at 

nogen har den fornødne tid til at sidde og kigge videomaterielle igennem, ved alle henvendelser. 

Desuden er der lovgivning omkring videoovervågning i det offentlige rum. 

 

  Store legeplads: 
    
Som mange måske har bemærket, er svævebanen repareret. Svævebanen på den store 

legeplads er trækplaster for mange børn i området, og vi håber den kommer til at holde i mange år 

fremadrettet. 

Åen på legepladsen er blevet ændret, til glæde for nogen. HOFOR har måtte erkende, at åen ikke 

var tilfredsstillende, og har måtte ændre denne, så der ikke står vand i den hele tiden. 

At smide sten på åen, er dog for foreningen ikke en løsning. Vi ønsker at der kommer en dug, og 

jord på, således, at alle børn kan komme tørskoet hjem. 

De sten som er lagt på åen, bliver til gene for vores entreprenør, da de er nemme og sjove, at 

flytte op i græsset, og de ødelægger deres maskiner, når de slår græs. 

Jeg har selv konstateret, at der lå en del sten på græsarealet ved åen, det må stoppes. 

Bestyrelsen agter at tage kontakt til HOFOR, og få dem til at rette op på det de har lavet, så vi får 

et resultat, vi alle kan blive glæde for. 

 

Fastelavn: 

 

Igen i år har der været afholdt fastelavn på den store legeplads. Det er stadig en populær 

begivenhed. Der har i år været 34 børn og 30 voksne, som trodsede kulden, for at komme ned 

og hygge sig sammen. Der blev som vanligt uddelt konge- og dronning kroner, til de dygtige, 

som med blåfrosne fingre alligevel fik slået tønden i stykker, og til sidst slået helt ned. 

Dejligt at se foreningens børn i fine udklædninger, hygge sig med slik, og røde kinder.  

En stor tak til tidligere næstformand, nu afgående suppleant, Jørn og hans familie for hjælp, og 

for sit store engagement, med at få afholdt dette arrangement. 
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Det var de emner som jeg har valgt at skrive om i år, der har været flere spændene emner, men 

dette er nok de emner der har fyldt mest, gennem de sidste år. 

 

 

Venlig hilsen 

Henrik Wifstrand 

Formand GF. Baunebakken. 

 
Spørgsmål fra salen: 

    
   Engkær 12: fællesarealerne, jf. Baunebakkebogen må der ikke omforandres noget på stier, dette ses der   
åbenbart stort på, div. Flisearbejder, optagning af dræn og dobbeltlåger i hegn bliver sat op, temmelig sikkert 
med det formål at køre bilen ind. Hvad gør vi ved det? 
 
   Henrik W; Det kræver at bestyrelsen gøres opmærksom på dette. De kan desværre ikke være over det hele. 
Det er desværre korrekt at nogle måske glemmer at anmode om ændringerne. Folk er blevet bedre til at 
anmode om dette, bruge de farver som er bestemt og sten som er valgt. Nogle projekter har vi ikke haft nogen 
mulighed for at være med i. Dobbeltlåger, ja så er det nok med det formål som du oplyser, men så er det nok op 
til beboerne omkring dem, som er nødsaget til at være bussemand i første omgang, hvor man evt. kan 
henvende sig til bestyrelsen, som må se til, om der kan gøres noget ved det. 
Men er glad for at beboerne er opmærksomme på det. 
 
Grundkær 15: Synes at foreningen har ændret sig ret meget i den forkerte retning i årenes løb. Folk er for meget 
efter hinanden. Det er ærgerligt, at beboerne ikke kan tale sammen. 
 
Henrik W; Er helt enig. Desværre er det nok der samfundet er på vej hen. Hvis der kommer en henvendelse til 
formanden, omkring noget som ikke bør ske, så er jeg nød til at tage stilling til dette. Jeg er nødsaget til at 
reagere og kan ikke ignorere dette. 
De sociale medier er også med til at køre det lidt op 
 
Engkær 12: Er det muligt at få ændret/redigeret baunebakkenbogen? 
 
Henrik W: De færreste har i dag et vindfang, som matcher baunebakkebogen, og vi burde også alle sammen 
være bedre, til at løbe den vej. Ved ikke hvor god isoleringen var i 70’erne, men en ændring kræver, at der 
kommer en indstilling. Er klart fortaler for at fjerne regler, som ikke bliver brugt, men hvordan ved jeg ikke. 
 
Engkær 12: Får nye beboere en baunebakkebog når de flytter ind? 
 
Henrik W. Nej den ligger online 
 
Klardam/Grundkær 6: Synes det er en fantastisk bog som giver en god indikation af hvad man må og ikke må. 
 
Stendam 24: Kunne det være en ide, at rette henvendelse til ejendomsmæglerne således at de har bogen 
liggende? 
 
Henrik W:Ejendomsmæglerne, har jeg en ide om også prøver at sælge området ude foran med. Måske 
indstillingen er at nyere generationer ikke læser bogen fordi der tænkes: Det her er mit. 
Vi har desværre forsøgt mange gange. Men de oversælger desværre. 
 
 
 
 
 

Ad 3. Godkendelse af regnskab 2021. 
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Henrik P gennemgik regnskabet for 2021, der også ligger på hjemmesiden. 
 
Gennemgår indtægterne: 
 
Kontingent 
Hybridnet, står egentlig ikke i regnskabet, da det er en lille antenneforening som man har, den har dog 
altid været oplyst med regnskabet. 
Gebyr og indskud er kommet. 
Belysningsprojektet som er det alle har indbetalt på. 
Renovation som kommunen opkræver af os alle sammen. I 2021 havde man det på som et 
selvstændigt opkrævningspunkt. Det er nu lagt ind i kontingentet. 
Div. indtægter 
Renteindtægterne kommer fra en investering for 25 år siden, der giver lidt afkast. 
 
Gennemgår udgifter: 
 
Ejendomsadministration er stukket pænt meget af, grundet el-udgifter til gammel belysning. Alene Q1 
kr. 35.000, der er dog ikke opkrævet fra seas/lumen for hele året og. hvis de lægger de manglende 
opkrævninger ind under det nye projekt/system, så vil der være nogle penge til overskud, da disse er 
hensat. 
Kontoromkostninger er lavere grundet ikke så mange bestyrelsesmøder/generalforsamlingen uden 
mad. 
Entreprenøren er som budgetteret. 
Vedligeholdelse ad hoc. Er f.eks. væltet hegn grundet storm, halv skade med ejer.  
Belysningen er pengene hensat 
Renovation er betalt til kommunen. 
Renteudgifterne er grundet den opsparing vedr. belysning 
 
Der er en ok beholdning på kontoen, men der kommer nogle opkrævninger på belysningen, som er 
hensat. 
 
Benny Møller og Bengt Lynggaard Nielsen har godkendt og underskrevet regnskabet. 

 

 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt 

 

Ad 4. Forslag fra bestyrelsen 

4.1. Forslag til budget 2022 

 
Henrik P gennemgik forslaget til budget 2023. 
 
Kontingent samt hybridnet er som vanligt.  
Belysningprojektet falder væk, koster dog lidt mere grundet ekstra lamper på små p-pladser på Rebæk 
Alle. Overvejede at opkræve yderligere, men prøver om der ikke er nok i ”kassen” 
 
Udgifter: 
Ejendomsadministration er svært at sige. Det er der hvor strømmen tages fra, og det er ret svært at 
bedømme i øjeblikket. 
Dagrenovation stiger lidt med de større containere. 
Entreprenørens udgifter falder lidt, da de to tilbud der er blevet lidt billigere end AJ har opkrævet. 
Ad hoc udgifter er der også hensat lidt til, hvis der skulle ske noget. 
 
Da det går lige op, så betyder det at vores kontingent kan falde med kr. 50,00 i forhold til 2022.  
 
Kr. 500,00 til belysning falder væk og forventer at holde de kr. 700,00 til hybridnettet. Prisstigning fra 
Yousee er grunden til dette. 
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Spørgsmål fra salen: 
 

Grundkær 15: Er der sat en fast beløb af vi skal betale snevagten om han kommer ud eller ej? 

Henrik P: Vi har forhandlet en fast pris for alle de saltninger og rydninger, der kommer i året. Kontrakten 

gælder 12 mdr. af gangen det er ca. 50 saltninger og 8 snerydninger, dvs. har vi flere, sparer vi penge, 

har vi færre så sparer vi lidt 

Grundkær 15: Er det noget med at i har taget et område med der ikke er vores? 

Henrik P: Det lille stykke ved allingvej, trappen fra bunden af allingvej. Da kommunen ikke rydder det og 

det virker lidt farligt, har vi valgt at medtage dette. 

 

Trafikøerne tages med og tildækkes også. De er på kommunens område men er foreningens. 

 

Grundkær 15: Hvor ligger vedligeholdelsesplanen? 

Henrik P: Den kravsspecifikation, og ikke vedligeholdelsesplanen, som er brugt til indhentning af 

tilbud, er ikke tilgængelig men kan lægges på hjemmesiden. 

Ydermere vil der blive lavet en folder, som bliver husstandsomdelt med information om hvad der 

forventes af entreprenøren, vedligeholdelse af matriklen samt opsummering af affaldssorteringen. 

 

Medlem i salen oplyser at strømforbruget på stierne er faldet med 20-25%. 

 

 

 
Ad. 5. Indkomne forslag 
 

 
5.1. Forslag om opstilling af ladestandere til el-biler 

 
Bestyrelsen har modtaget nedennævnte forslag: 

 

"El-ladestandere. 
 

 

Thomas Kleis, Grundkær 37, præsenterede elbil-gruppen.  

 
Henrik Vang Poulsen, Stråkær 24 

Susanne Wad Leth, Stråkær 8 

Jørn Henningsen, Bredkær 5 

Thomas Kleis, Grundkær 37 

Jens Peter Andersen, Stråkær 6" 

 

 

Oplyser at der er kigget videre på etablering af el-ladestandere ud fra den debat, der var på sidste års 

generalforsamling (dette kan læses på hjemmesiden). Der er rigtig mange forskellige løsninger og 

derfor tager vi et lille skridt af gangen og i stedet for starter en opsparing. 

Forslaget går derfor på om der skal opspares kr. 100,00, 200,00 eller 300,00 per kvartal og dernæst 

en afstemning om, hvorvidt beløbet kan accepteres af foreningen. 

 

Der er mange holdninger for og imod. Har derfor valgt denne løsning, da der har været tilsagn om, at 

det skulle være en fælles løsning på sidste generalforsamling. 

 

 

Vi tror på at elbiler ikke bare er en døgnflue, og alle sammen kommer til at køre på el med tiden. 

Behovet vil derfor komme til baunebakken. Vi er klar over, at der kommer et tidspunkt, hvor man kan  
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hurtiglade på en tankstation, men hvornår dette vil ske, kan ikke siges. 

 

 

 
Kommentarer/spørgsmål fra salen: 

 
Grundkær 15: Undrer sig over at i et ref. fra bestyrelsesmøde står at et firma har været ude på 

området, men intet er kommet videre. Hvor er disse oplysninger gået tabt henne? 

 

Thomas: Der har været flere ude og kigge med formål om evt. løsningsforslag samt økonomi. 

Intet har været fast, og er derfor ikke præsenteret. 

 

Medlem i salen: Har i været ude og forhøre jer, om de puljer der tilbyder finansiering til private 

ladestandere feks. Vejdirektoratet? 

 

Thomas: Der er søgt hos Hvidovre kommune i GrønBy Puljen, men intet hørt. Ud fra tilbud fra 

Clever, kan der ikke ansøges uden, at der ligger et budget, så det er lidt som hønen og ægget. 

 

Stråkær 11: Oplyser at forslaget ikke går på en fast betaling, men en betaling over 1-2 eller 3 år, 

hvorefter betalingen vil falde. 

 

Thomas: Ja og der kan opkræves et gebyr, som kan spares op til tilbagebetaling eller til 

endnu*flere ladestandere. Der er også mulighed for at opkræve ekstra, hvis udefrakommende får 

mulighed for at lade, hvilket dog først skal låses op. 

Der er rigtig mange løsninger, men intet er fastlåst. Derfor behovet for startkapital. 

 

Drivkær 5: er lidt lunken over for forslaget, mener ikke det er en holdbar løsning.  

Hvad sker der hvis der er en opsparing, og det ikke bliver til noget med ladestandere? 

 

Thomas: Det er der ikke tænkt yderligere på. Håber da, at det bliver aktuelt, men tænker, at så 

kan de tilfalde grundejerforeningen. De er ikke låst, hvis forslaget ikke bliver til noget. 

 

Henrik P: Pengene betales til grundejeforeningen, de vil derfor kunne gå til nedsættelse af 

kontingentet eller en anden løsning, bestemt på en generalforsamling. De vil være som 

opsparing. 

Vi skal tænke over, om det er noget man skal gøre individuelt, eller om det skal være kollektivt. 

Da p-pladserne er fælles, bør dette også være, lidt ligesom legepladser og andre fællesarealer. 

Man bør tænke på, hvad der bør gøres fælles, og hvad der ikke behøves at gøre fælles. 

 

Klardam 16: Ser ingen grund til at det er fælles, da andre foreninger gør det egenrådigt.  

Lyder som en super ide med en fælles løsning, men dog i form af et elbillaug, som man kan blive 

en del af. 

 

Bredkær 17: Synes ikke det er grundejerforeningens ansvar at sikre beboernes forskellige typer 

fremdrift, og gør opmærksom på at med de negative renter i dag, vil pengene blive mindre og 

mindre værd. 

 

 

  

 
Drivkær 5: Tænker at der snart vil komme ladestandere på benzinstationerne således at det ikke vil  
 
være til gavn i fremtiden. Lige nu lyder det måske som en god ide men fremtidigt nej. 
 
Beboer i salen: Hvornår var det der var søgt grøn pulje. 
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Thomas: Det var sidste år og har intet hørt.  
Beboer i salen: Det er offentligt tilgængeligt, hvis det er godkendt.  
 
Henrik P: Svar til indviduel ladestandere. Så er det ikke en holdbar løsning i en forening som vores. 
Vedr. elbillaug – el-ladestander skal sættes sammen og kan desværre ikke fordeles over flere 
lokationer. Der ville ellers være nemt og lækkert, men kan desværre ikke lade sig gøre. 
 
Bredkær 1: Spørgsmål til økonomien: er det tanken at man skal betale kr. 1.200,00 per husstand og 
så stopper, eller hvad er tanken? 
 
Thomas: beløbet der bestemmes tages over et år ad gangen og så tager vi den derfra. Målet er ca. 
250.000,00 til 8 ladestandere.  
 
Stråkær 8: Hvis alle betaler kr. 1.200,00 i et år, så er der til 8 ladestandere.  
 
Thomas: Ja og feks. Indtjening på opladning kan bruges til nedsat kontingent eller flere ladestandere. 
 
Grundkær 17: Er det ikke blot stillingstagning om opsparing, vi stemmer om, og ikke om de skal 
installeres? 
 
Thomas: Ja 
 
Medlem i salen: Er det korrekt, at hvis man ikke har en elbil, så er det bare udskrivning, indtil man evt. 
køber en elbil. 
 
Thomas: Ja man får glæden af den, når man har en elbil. 
 
Grundkær 9: Hvor mange elbiler er der? 
 
Thomas: Ca. 30-40, enten har, eller får som den næste 
 
Engkær 29: Har tænkt på, siden sidste generalforsamling, om omfanget af opladningen. Fik 
forståelsen af at det ville tage en ”krig” at lade op. Er det korrekt? 
 
Henrik P: Det vil tage ca 10 timer at oplade en ”rigtig” elbil til 500 km (ikke opladning hver dag) så det 
er muligt 
 
Drivkær 39: Har man overvejet, at det kun er elbilejere der betaler? Lidt som inde i byen? Man betaler 
for forbrug, hvorfor skal andre betale? 
 
Henrik P: Vi har forsøgt. Der blev krævet råderet over p-pladser i 10 år samt kun deres standere i 
området. Samt dyrt i forbrug. 
 
Beboer i salen: Det er ikke meget dyrere i forbrug, se evt. golfklubben som den løsning, måske man 
skulle prøve at kigge på dette igen, prisen har muligvis ændret sig. 
 
Beboer i salen: Ikke meget fælles i 8 ladestandere til alle medlemmerne. 
 
Henrik W: Vigtigt at understrege at det ikke er bestyrelsen der kommer med forslaget, men at nogle af 
bestyrelsesmedlemmerne er i elbil gruppen. Jeg er meget nidkær omkring p-pladserne og hvis alle 
kan komme og parkere. Hvem skal afsige sig p-pladser? Skal vi afskrive firmabiler? Fordi der muligvis 
kommer nogle udefra og skal lade? Dette er min personlige holdning ud fra at grundejere får flere og 
flere biler. 
 
 
Drivkær 5: Jeg har tænk mig at stemme for, selvom jeg er imod fælles ladestandere. Vi stemmer om 
en opsparing og ikke en løsning nu. 
 
Grundkær 15: Enig i at det ikke skal åbnes for alle, er heller ikke bange for at betale. Er mere urolig 
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for hvad der sker i fremtiden. Nogle der måske selv etablerer standere og hvad så? 
 
Henrik W: Det er der allerede. 
 
Grundkær 15: Ja og hvad så når der går længere tid. 
 
Engkær 12: Jeg har lavet et lille regnestykke: Dvs der er 35 elbiler men 235 der skal betale for 
standerne, er det ikke lidt i overkanten? 
 
Allingvej 78: Skal det forstås at det er en opsparing der laves som, hvis forslaget om ladestandere 
nedstemmes, kan bruges til f.eks forskønnelse af området, legepladser eller et andet projekt? 
 
Dirigenten oplyser at som forslaget er stillet kan det KUN bruges til ladestandere. 
 
Henrik P: medmindre at der på en fremtidig generalforsamling stemmes om, at pengene skal bruges 
til andet. 
 
Allingvej 78: Der er jo ingen der siger, at man kan etablere 8 ladestandere, når opsparingen er klar. 
 
Thomas: Priserne skulle ikke gerne forandre sig meget, skulle gerne falde.  
 
Klardam 32: der står at det er 2x 8 standere og de kan låses 
 
Thomas: Korrekt at de kan låses, men der kan laves forskellige profiler. Kr. 250.000 er for 8 standere. 
 
Engkær 18: Forstod jeg korrekt at det var kr. 50,00 vi går ned i kontingent og hvis det er kr. 100,00 
man stemmer ind, så er det reelt kr. 50,00 man stiger? 
 
Thomas: Ja det er korrekt. 
 
Tommy: Husk vi falder kr. 500,00 når 2023 går i gang. 
 
Medlem i salen: Det bør kun være elbilejernes problem 
 
Medlem i salen: Er der nok p-pladser til at afgive nogle til Elladestandere? 
Hvad med at elbilejerne selv indbetaler ca. kr. 10.000,00 så vil der hurtigt komme kapital og dem der 
vil være med, skal betale samme beløb, således at det kun er dem, det vedrører. 
 
Klardam 22: Hvis man har en p-plads m carport, og har elbil. Så optager man 2 pladser, kan man så 
bruge p-pladsen m carporten, selvom den er privat. 
 
Thomas: Ja man bruger så to pladser 
Jørn: Man skal bruge elladepladsen, men der er ikke andre, der kan bruge ens carportplads.  
 
Allingvej 78: Var det ikke noget med, at der ikke var kapacitet til mere end 8 elladestandere? 
 
Thomas: Tilbuddet stod på 8 pladser 
 
Henrik P: Der er masser af kapacitet til ladestandere, så det er ikke noget problem. 
 
Stendam 24: Hvad vil man gøre, hvis der holder en benzinbil på en elladeplads. 
 
Thomas: Hvis det er et stort problem, så kan man evt. hyre et parkeringsselskab/P vagt 
  
Medlem i salen: Seriøst? Har i overvejet p vagt? 
 
Henrik P: Ikke i forbindelse med elladestandere men har talt om det, i forbindelse med nogle af de 
andre udfordringer der har være i området. 
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Medlem i salen: kan der være 2 biler på en p-plads?  
 
Henrik P: Med en på hver plads men der kan etableres to udgange på en stander. 
 
Drivkær 34: Ladestandere på tanken er ledige hver aften, det er lidt mærkeligt. 
 
Jørn: Det er kun rene elbiler der kan lade der og der er tidsbegrænsning på. Hybrid kan ikke bruge 
dem. 
 
Der skal nu stemmes om skal der opspares eller ej? 
 
Valg af stemmetællere: 
Allingvej 78 
Dirigent 
 
Overvejende flertal for nej med 42 nej og 20 ja 

 
Ad 6. Valg 

6.1.1 Valg afformand for 1 år 

Henrik Wifstrand, Allingvej 70, blev genvalgt med akklamation. 

 
6.2. Valg til bestyrelsen 

6.2.1 Valg til bestyrelsen for 2 år 

Thomas Kleis, Grundkær 37, blev genvalgt med akklamation. 

6.2.2 Valg til bestyrelsen for 2 år 

Katja Bunch, Allingvej 78, blev genvalgt med akklamation. 

 

 
6.3 Valg af bestyrelsessuppleanter 

6.3.1 Valg af bestyrelsessuppleanter for 2 år 

Conny Moth, Engkær 18, Valgt enstemmigt 

 
6.4. Valg af revisor 

6.4.1 Valg af revisor for 2 år 

Monica Quorp, Drivkær 27, blev valgt med akklamation 

 
6.5. Valg af revisorsuppleant 

6.5.1 Valg af revisorsuppleant for 2 år 

Erik Rasch, Engkær 17, blev genvalgt med akklamation. 
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