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Referat 
Bestyrelsesmøde 4/2014, Onsdag 20. august 2014  

kl. 19.00-22.00 hos Henrik, Allingvej 70 

 

Deltagere: Jørn Henningsen, Poul Thomsen, Henrik Wifstand, Monica Quarp og Connie 

Markussen 
 
Afbud: Jacob Kort og Nina Frederiksen 
 
Fraværende: Amir Saleh og Rune Kaasen 
 
Referent: Connie Markussen 
 
 Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10. 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

2. Godkendelse af referater 

Afventer næste møde. 

3. Meddelelser fra formanden  

Ebbe Dalsgaard knokler for at bliver færdige, i dag har de været i gang til kl. 19, de har lige 
pakket sammen. 

4. Meddelelser fra Kasserer 

Aflyst da kassereren ikke er her. 
 

4a) Kommunikation (mail, til beboerne) 

Connie vil gerne have flere informationer på hjemmesiden fra HOFOR om hvor langt de er nået 
og hvad der sker. Så vi kan undgå sure mail og sure beboere. Connie kontakter Helle fra 
HOFOR om informationer på hjemmesiden. 

5. Vandprojekt / fliser mv. 

Ebbe Dalsgaard kom og spurgte om de måtte fjerne en del af hækken på Rebæk Alle, det har 
de fået ja til. De havde også spurgt om de skulle sætte nyt hegn op på den store legeplads, 
Jørn har sagt det skal der, sådan at der ikke er nogle børn der kommer løbende og løber ind i 
svævebanen i mens der er igang. Der kommer rullegræs på boldbanen og de har fået lov til at 
få vand fra en af naboerne, til at vande græsset.  

http://www.baunebakken.dk/
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Monica forespurgte om der skulle hegn op nede ved søen, der er delte meninger i bestyrelsen, 
men vi ser hvordan det ser ud, når det er færdigt med projektet.  

Projektet er ca. 3 uger forsinket, men der skulle kommer blomster og buske i løbet at den 
næste måneds tid.  

Poul forespurgte hvad med de gamle fliser der ligger hulter til bulter, Jørn vil prøve at få dem til 
at rette op de steder de har kørt, resten må vi selv bekoste at lægge om efter projektet er 
overstået. 

Det ene sted som Jørn var i gang med at lægge fliser, havde Ebbe Dalsgård lagt fliserne da 
Jørn skulle ned og lægge dem. 

Connie forespurgte med hvorfor der stadig var sand på Drivkærs fliser, det er for at jo længere 
tid det ligger jo mere sand kommer der ned imellem fliserne så det holder bedre. 

6. Campingvognspladserne 

Nina havde undret sig over at vi ikke opkræver for campingvognspladserne. Problemet er at 
det har været umuligt at holde øje med hvem der parkerer dernede og få oplyst hvem der ejer 
campingvognene.  

Connie prøve at finde referatet og tjekker i databasen om hvilke campingvogne der er 
registreret. 

Henrik nævnte at der var en bil der holder på en handicapplads på Allingvej uden 
handicapskilt, han prøver at kontakte kommunen. 

7. Evt. møde med Kommunen 

Henrik, Jørn og Connie skal til møde med vej og parkafdelingen den 26. august 2014 kl. 15. 
Connie finder materiale til at sende til kommunen om støjskærmen. 

Connie spørg Nina om hun skulle med til mødet. 

8. Eventuelt  

Ny Yousee kontrakt udsat til næste gang, da vi ikke er beslutningsdygtige 

 Mødet slut kl. 20.30 

http://www.baunebakken.dk/

