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Referat 
Bestyrelsesmøde 9/2013, Onsdag 22. januar 2014  

kl. 19.00-22.00 hos Jacob, Bredkær 13 

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

Henrik Wifstand, Amir Salehi og Connie Markussen 

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

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

2. Godkendelse af referater 

 Godkendt 

3. Meddelelser fra formanden  

 Ingenting 

4. Meddelelser fra kassereren 

Der er 4 der ikke har betalt, der er sendt rykkere ud, 1 mente han havde betalt det tjekkes op. 
Der er 2 huse til salg på Stendam. 
 
Regnskab 2013 blev gennemgået. 

 
5. Fastelavn 

Tønder og kroner til kattedronning/kattekongen er købt. 

Husk: Kaffe, the, sukker, mælk, kopper, teskeer og servietter. 

6. Overfladevand 

Der skulle komme en indkaldelse til møder om støjværn langs Allingvej, men vi har ikke hørt 
noget endnu. 

http://www.baunebakken.dk/
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Svend har heller ikke været indkaldt til møde. 

Connie printer sedler til dem som lægger affald på stierne der arbejdes på. 

Connie tjekke de breve som vi har delt ud, der skal lægges på hjemmesiden. 

Jørn og Frank har fået spørgsmål om hvad det koster at få skiftet fra fliserne fra stierne og til 
huset. Jørn har taget kontakt til dem for at høre hvad prisen bliver. 

7. Generalforsamling 

Indkaldelse og mad tilmelding sendes på mail sammen med referatet. 

Nina har fulgt op på sidste generalforsamling: 

 Henrik er formand for Allingvej udvalget, når han får presset sig ind i noget for 
kommunes side, så sendes sedler rundt til beboerne, som kan melde sig til udvalget. 

 Tommy har noget opfølgning på kabel-tv. 

 Opmaling af parkeringspladser på Vesterskel, opmales når vand-projektet er færdigt. 

 Hastighedsskilte på Vesterskel og runde P., det overvejes at der lægges bump i stedet 
for, for at dæmpe hastigheden. 

Der lægges en nyhed på hjemmesiden at: Der må parkeres på Allingvej men KUN vest for 
Rebæk Alle, dog skal der tages hensyn til at det er Banedanmarks arbejdsplads. 

Nina havde forslag om at en af de store sten Banedanmark graver op at vi spørg om at få den, 
så den kan stå på hjørnet af Rebæk alle med teksten Grundejerforeningen Baunebakken. Jørn 
spørg Banedanmark. 

Nina spørg om vi kan prøve at man kan få reetableret stien på Vesterskel langs hækken sådan 
at man ikke skal ud på kørebanen hvor bilerne køre stærkt. 

8. Hjemmesiden 

Tom lægger referaterne op på hjemmesiden. 
 
Der skulle stadig være problemer med Firefox og internet explorer når man lægger indlæg ind, 
Connie tjekker. 
 
Arkiv med gamle breve – vurdering om det stadig er relevant. 
 
Nina og Connie tjekker hjemmesiden igennem for døde links. Samtidig lægges 
baunebakkenbogen på revideret. 
 
Ipads oversigt forsvinder i siden når man skifter side. 
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9. Aktivitetsplaner for det nye år 

Revideret  

10. Eventuelt  

Jacob aflever velkomstfolder til Jørn som går ud med dem og byder velkommen. 

Connie svare debatforum på hjemmesiden. 

Chikanerne på Allingvej er svære at se, Jørn sætter noget på dem. Sne afskærmning er på vej. 

 

Mødet slut kl. 21.15 
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