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Referat 
Bestyrelsesmøde 2/2014, Onsdag 21. maj 2014  

kl. 19.00-22.00 hos Monica, Drivkær 27 

 
Deltagere: Jørn Henningsen, Poul Thomsen, Nina Frederiksen, Jacob Kort, Monica Quarp, 

Henrik Wifstand, Amir Salehi og Connie Markussen 

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

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Mangler godkendelse af referater og referat fra generalforsamlingen, indsættes som punkt 3. 

2. Besøg af Yousee – Jesper 

Hvis vi ændrer til grundpakke koster det 130 kr. Denne koster normalt 219 kr. 

Men kan lave tilvalg op til mellempakke så koster det 303 kr.  

Og op til fuld pakke 420 kr. med hel valgfrihed den koster normalt 480 kr. 

I dag betaler vi 403 kr. på den kontrakt vi har. 

Der er 115 der har bredbånd i dag og det falder med 20 kr. fordi der kommer en foreningsrabat, 
i den nye kontrakt. 

Aftaler er normalt for 2 år ad gangen.  

Men der skal laves plads til nogle fordelingskabler i nogle af skabene og der skal afmærkes 
hvilke kabler der hører til hvilke husejere. Der skal graves et par skabe fri evt. kun 10 cm, 
sådan at Yousee kan komme til skabene, det kunne være grundejerforeningen der gjorde det. 
Nogle af kablerne fra skabet til huset er for tynde, der kan lave forstyrrelser på tvsignalet. 
Samlet pris på det der skal laves, for at der kan være frit valg koster 204.000 kr. som 
foreningen skal bekoste. 

Hvis der tegnes en kontrakt på 5 år, kan Yousee evt. bekoste denne udgift.  

Flere muligheder blev drøftet, men det besluttes at lave en undersøgelse i blandt beboerne 
hvad der er stemning for. Hvis der er stemning for at skifte til grundpakken, indkaldes der til 
ekstraordinær generalforsamling lige efter sommerferien. 

http://www.baunebakken.dk/
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Connie udfærdiger brev til beboerne om de forskellige muligheder der er, 14 dages svarfrist. 

A) Fortsætte som vi plejer, binding 2 år rabat 20 kr. på bredbånd 

B) Vælg selv imod, binding i 5 år rabat på 20 kr. på bredbånd og yousee betaler udgiften til 
ændring. 

3. Godkendelse af referater 

23/4-2014  -  3  har ikke betalt i net referater 

Jacob har ændringer til generalforsamlingen. 

Send referater til Nina da hun ikke har modtaget det på mail. 

4. Meddelelser fra formanden  

68 har svaret tilbage på omlægning fliser. Der er 28 der gerne vil have nye fliser, Jørn giver 
Helle Kay besked. 

Helle Kay har skrevet i dag, vedr. at de vil lægge rullegræs på fodboldbane i stedet for 
kunstgræs. Vi står fast på at det skal være kunstgræs, så det ikke bliver en stor pløremark når 
der ligger vand på banen.  

Grundkær og Engkær vest er åbnet op for indkørsel og når der kan køres igennem ved 
Dunkær bliver der åbnet i øst siden. 

Der er købt dæk plader til låsene, sådan at der blev lukket af, så man ikke kan køre ind på 
stierne før det er tilladt. 

Der har været indbrud i materialegården, men ikke ind til huset. 

5. Meddelelser fra kassereren  

Stadig 1 der ikke har betalt, der er sendt rykker ud, hvis ikke det bliver betalt sendes den til 
advokat. 

Grundkær 40 er det eneste hus til salg. 

Endelig opgørelse fra Dong på materialegården, HOFOR skal betale 25.000 kr. for det strøm 
de har brugt. 

Regnskabet blev gennemgået. 

6. Vandprojekt/fliser m.v. 

Alle nikke til de buske der er sendt ud af Helle Kay. 

Nina forespørger om der kan komme lindetræer, hvor der tidligere var kastanje træer. 

http://www.baunebakken.dk/
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Der skal store sten op ude ved bommene, sådan at man ikke kan køre igennem og ødelægge 
beplantningen. 

Henrik forespørger om der er aftalt at de skal vande når de fejer så det ikke støver. Det er der 
ikke aftalt. 

Henrik fortæller at der kommer info møde ovre ved Hvidovre hospital, han sender det rundt til 
os alle. 

Ringstedbanen hvorfor bliver vi ikke indkaldt til de møder der er? 

Hvem står for projektet om afskærmning og udformning af Allingvej efter projektet? 

Connie arrangerer møde med kommunen omkring støjafskærmning på Havnevejen, Allingvej 
og udformning af Allingvej. 

7. Eventuelt  

Jørn siger at søen nede ved den store legeplads er ret dybt, men de er ikke færdige endnu, når 
de er færdige med søen, beslutter vi om der skal fodhegn op.  

Connie har fejlmeldt de lygter der er gået ud på Drivkær, ret nemt via Dongs hjemmeside. 

Hvidovre kommune har betalt for den påkørte en lygtepæl på Dunkær. 

Amir forespurgte til om der er kommet flere rotter i området, ingen har hørt noget eller set nogle 
rotter. 

 

Mødet slut kl. 21.52 
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