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Referat 
Bestyrelsesmøde 10/2012, Torsdag den 11. april 2013 

kl. 19.00 hos Nina, Grundkær 32 
 

 
Deltagere: Jørn Henningsen, Jacob Kort, Poul Thomsen, Frank Sandgren, Nina Frederiksen og 

Connie Markussen 
 
Afbud: Amir Salehi  
 
Fraværende: Tommy Tillisch og Vibeke Larsen 
 
Referent: Connie Markussen 
 
 Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10. 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat 

 Udskudt til næste - referat ikke modtaget 

3. Meddelelser fra formanden 

LER: Connie ringer til LER og får dem til at tage Bengt og Peter fra maillisten og får hjælp til at 
se oplysningerne. 

Allan har sendt rettelser til listen med storskrald.  

Connie laver skriv om solcelle anlæg og det deles ud, sammen med storskrald og forslag til 
generalforsamling. 

Der er 1 forslag om ændring af parkeringspladserne på Allingevej, det kommer i forbindelse 
men anlæggelse af banen. 

Og 1 forslag om indkørsel til Vesterskel, at der skal lappes huller, det er aftalt at når vejret 
bliver bedre bliver de lappet. 

Runde P er blevet parkeringsplads for stjålet bliver, der er fundet 2 - 4 folkevogne indenfor det 
sidste år, men de sidste 2 var fjernet igen inden politiet og ejerne kunne nå at hente bilerne. 

4. Meddelelser fra kassereren 

Jacob har bedt Winkas oprette os elektronisk, men der er ikke sket noget endnu. 

http://www.baunebakken.dk/
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5. Generalforsamling  

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldte 40 med mad + 8 uden mad. 

Connie laver nogle kopier af indkaldelse + budget + regnskab, samt en liste til afkrydsning om 
hvem der kommer. 1 ekstra pc til at smide budget og regnskab op på overhead. 

Jørn: øl, vand, sandwich, tallerkner, gafler/knive, stemmesedler 

Advokat skal have indkaldelsen - i dag. 

6. Eventuelt   

Jørn har set et legehusfirma på Avedøre tværvej, Jørn prøve at tage kontakt til dem om tilbud 
på legepladser. 

En planke ved Vesterskel en knækket, der er også 3 på Klardam, Jørn ordner det når vejret er 
til det. 

Jørn og Jacob har fået flyttet indholdet i bankboksen til den nye boks. 

Dong har fået lov til at lægge nogle kabler ned ved trappen, ved Vesterskel. De sørger for 
tinglysning og nye tegningerne. 

 

Mødet slut kl. 20.10 
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