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Referat 
Bestyrelsesmøde 8/2013, Tirsdag 26. november 2013  

kl. 17.00-22.00 hos Jørn, Bredkær 5 

 
 

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

Connie Markussen 
 

Afbud: Henrik Wifstand, Amir Salehi og Tommy Tillisch 

 
Fraværende: - 
 
Referent: Connie Markussen 
 
 Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10. 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Nina har sendt rettelser og Connie har rettet. Godkendt 

Nina tjekker referatet fra generalforsamlingen og der er nogle ting vi mangler at følge op på. 

3. Meddelelser fra formanden 

Ingen meddelelser. 

4. Meddelelser fra kassereren 

Der er kun kommet årsafregning fra vand og der har vi fået næste det hele tilbage, da den 
gamle entreprenør ikke brugte materiale gården. 

Winkas har sendt tilbud om et system hvor beboerne selv kan til og afmelde, men det er der 
ikke behov for. 

5. Overfladevand 

Der er byggemøde på fredag, så Jørn vil høre dem på fredag hvad der skal ske med Rebæk 
Alle. 

Der er næsten været et byggemøde hver uge og nogle bliver flyttet rundt uden der bliver givet 
besked. 

http://www.baunebakken.dk/
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Connie taler med Helle om debatforum og om infomationsmateriale. Og om der er uddelt noget 
til Klardam og Allingvej. 

Billeder på hjemmesiden af projektet. 

Connie foreslog at vi skifter de træer der står tilbage da der kun står 3-4 træer tilbage på hver 
sti. Efter en god snak frem og tilbage så blev det besluttet at vente med de tilbageværende 
træer, for ikke at blande det sammen med det HOFOR er i gang med. Men Jørn spørg om vi 
evt. kan få leveret træer det samme sted hvis det har en god aftale med leverandøren. 

6. Planlægning af møder i 2014 – herunder generalforsamling. 

Bestyrelsesmøde 22. Januar 2014  

Godkendelse af indkaldelsen 26. Februar 2014  

Forslag til generalforsamlingen 13. Marts 2014  

Generalforsamling onsdag den 26. Marts 2014  

Connie skriver til advokaten og booker lokale. 

7. Aktivitetsplaner for det nye år 

Udskudt 

8. Eventuelt 

Jacob får ikke besked om at der er solgt huse, Connie finder noget at sætte på hjemmesiden til 
ejendomsmæglerne.  

Nina har set på Hvidovre kommunes hjemmesiden, omkring støjskærm når baneprojektet er 
færdigt. Gert Krogstad og Svend er med i en gruppe med kommunen om udseendet. 

 

Mødet slut kl. 18.25 

http://www.baunebakken.dk/

