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Referat 
Bestyrelsesmøde 1/2013, Onsdag den 1. maj 2013 

kl. 19.00 hos Jørn, Bredkær 5 
 

 
Deltagere: Jørn Henningsen, Jacob Kort, Amir Salehi, Nina Frederiksen og Connie Markussen 
 
Afbud:   
 
Fraværende: Poul Thomsen og Frank Sandgren 
 
Referent: Connie Markussen 
 
 Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10. 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Referatet fra januar er godkendt, Tommy mangler at sende referat fra mødet i februar, og 
Connie sender referat fra Marts ud igen. 

2. Meddelelser fra formanden 

Allan mener at man kan omlægge stierne for 84.000 kr. + mons (pr. sti?) 

Hvis vi får bede ud foran husene på grund af regnvandsafløb, vil græsslåningen max stige med 
3.200 kr. + mons pr. måned. Det er der penge til i budgettet.  

Hvis der kommer armeringssten i stedet for bede, vil prisen ikke stige. 

Den 7. maj 2013 kommer HOFOR og Grontmij kl. 17.00 hos Jørn, med informationer og over 
den foreløbige køreplan. De har planer om at lægge tegninger ud i postkasserne, på hvordan 
det vil se ud foran hver ejendom. Den 25. maj vil de holde informationsdag, hvor de sætter telt 
op og har billeder med.  

Beplantningen i regn bedene: spørgsmål om hvem der skal sætte blomster i de bede, skal det 
være frit eller er det smartere at HOFOR står for det hele. 

Omkring de søer der evt. skal anlægges, så er man enige om at børn skal kunne omgås 
søerne. Børn kan også gå ud på Allingvej som kan være lige så farligt. 

Allan starter igen med at rense brøndene op ude på stierne, nogle er stadig helt blokket. 

Sneen på Allingvej var ikke helt ryddet i vinters, Jørn taler med Allan så det bliver bedre til 
næste år også må vi se hvis Allingvej bliver lavet om hvordan vi kan følge op på snerydningen. 
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I kontrakten står der at det er Allan der rydder på Allingvej selvom det er Hvidovre kommune´s 
område. 

3. Konstituering af bestyrelsen 

Connie er valgt til sekretær 

Frank er valgt til næstformand 

Jørn og frank har kontakten til Allan 

Henrik skal have adgang til Vibekes mail, Connie skrive ud om mailene. 

4. Meddelelser fra kassereren 

Jacob har været syg og har ikke får lavet noget, men laver det i weekenden og han er kommet 
på det nye winkas. 

Vi har brugt dobbelt så meget strøm for huset på Bredkær 2, men det er fordi entreprenøren 
har været mere i huset end den gamle entreprenør. 

Dong har sendt breve ud om, at man kan lave nye aftaler med dem, det er automatisk tilmeldt 
den nye 1. maj, hvis ikke man har kontaktet dem, vi bruger ikke meget strøm, så vi gør ikke 
mere ved det. 

5. Planlægning af åres møder 

7. maj med vandfolkene hos Jørn, Bredkær 5, kl. 17.00  

6. juni 2013 - starter med at gå en tur i området. 

6. august 2013  

11. september 2013  

10. oktober 2013 hos  

26. november 2013 hos  

6. Fastsættelse af diæter 

Formand og Kasser 1500 kr. hver 3 mdr. og Sekretær og webmaster 750 kr. hver 3 mdr. 

Fortsættes uforandret. 

7. Overfladevand 

Taget under punkt 2 

8. Eventuelt   
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Allan laver asfalt huller oppe på runde p og de 2 små huller på Vesterskel.  

Nina efterlyser en tur i området med hele bestyrelsen - sat ind ved punkt 5. 

Allan retter skilte og bomme snart, og han skal give tilbud på sværtning af materialegården og 
det nye stakit. 

Jørn undersøge om det firma i Hvidovre har et godt tilbud om legeplads. 

Revision af Baunebakkebogen står Frank, Nina og Connie for.  

Hvad gør vi når vi får henvendelser om at nogle beboere ikke gør som forskrifterne/reglerne 
siger. Vi skal finde en fælles forståelse af hvad vi gør. Jørn undersøger hos kommunen hvad 
de tænker om reguleringsplanen og de solfangere vi har. Når vi får henvendelser om ting der 
er forkerte i forhold til Baunebakkebogen, sender vi brev ud til beboeren med reglerne.  

 

Mødet slut kl. 20.07 


