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Referat 
Bestyrelsesmøde 7/2013, Torsdag 10. oktober 2013  

kl. 19.00-22.00 hos Nina, Grundkær 32 

 
 

Deltagere: Jørn Henningsen, Amir Salehi ,Jacob Kort, Henrik Wifstand, Poul Thomsen, Nina og 

Connie Markussen 
 
Afbud: - 
 
Fraværende: Frank Sandgren og Tommy Tillisch 
 
Referent: Connie Markussen 
 
 Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10. 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referater 

11-4-2013 + 1-5-2013 + 6-6-2013 + 2-7-2013 + 6-8-2013 + 11-9-2013 

Bestyrelsesmøde i Februar mangler referat fra Tommy og det fra Marts er væk, alle bedes 
kigge i deres mail om de har det. 

3. Meddelelser fra formanden  

Klage fra beboerne om opsætning af skurvognen, Jørn har svaret hende og sender kopi af 
klage og svar fra os til Helle fra HOFOR. 

HOFOR har været nød til at fælde 2 træer på Bredkær vest, for at få skurvognene ind men de 
betaler for dem begge. 

I det materiale der bliver sendt ud, er der skrevet at Bredkær vest ikke er med i projektet, men 
den er med på byggetilladelsen. 

Connie taler med Tom om blok på hjemmesiden, hvor Helle fra HOFOR kan svare og evt. 
lægge materiale på hjemmesiden. 

Bestyrelsen har fået en klage vedr. tilbygget indgangspartiet.  

4. Meddelelser fra kassereren  

Der er sendt opkrævninger ud, der er 3 der ikke har betalt.  

http://www.baunebakken.dk/
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Jacob bestiller en digital postkasse som vi skal have inden 1-11-2013, ny lovgivning. 

Der er 2 huse til salg i øjeblikket. 

Foreløbig regnskabet gennemgået. 

5. Overfladevand herunder træer 

Nu går det i gang - noget af punktet taget tidligere. 

Connie skriver brev om at storskrald, der skal samles for ende af Vesterskel som skal sendes 
ud senest i næste uge. 

Jørn taler med posten omkring byggeperioden. 

Der er byggemøde hver 14 dag, som Jørn og Svend deltager og Allan deltager efter behov. 

6. Tilbud fra Allan 

Er sendt ud før mødet, det er lidt dyrt men Jørn finder ud af om hvad det koster at vi kun får 
lavet parkeringspladserne. 

Jørn får et tilbud på hvad det koster at tegne striber op på Vesterskel, da der er problemer med 
parkeringen. 

Der har på et tidspunkt (flere år tilbage) været tale om at lamperne på Allingvej skulle udskiftes, 
Dong har på et tidspunkt har sagt ja til udskiftningen, men vi skulle selv betale for lamperne. 

7. TV-antenne /-aftale m.v. v/Tommy 

Udsat 

8. Aktivitetsplan  

Gennemgået 

9. Eventuelt  

Billeder på hjemmesiden af bedene og af legepladserne - Connie. 

Ny hjemmeside lagt på nettet som passer til Ipads og Iphone. 

Der bliver kørt meget stærkt på Rebæk Alle og på Allingvej nu hvor Allingvej er lukket, det er 
højst sandsynligt når billisterne finder ud af at Havnevejen er lukket. Er der noget vi kan gøre? 
Jørn og Nina skal til møde med de forskellige grundejerforening omkring den øget kørsel der er 
i denne i periode. 

Henrik har hørt at der evt. er en letbane på vej igennem Hvidovre. Aftalen skulle være 
underskrevet. Tjek evt. internettet. 

http://www.baunebakken.dk/
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Mødet slut kl. 20.50 
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