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Referat 
Bestyrelsesmøde 6/2014, onsdag 22. oktober 2014  

kl. 19.00-22.00 hos Connie, Drivkær 32 

 
Deltagere: Jørn Henningsen, Jacob Kort, Nina Frederiksen Poul Thomsen, Rune Kaasen og 

Connie Markussen 
 

Afbud: Monica Quarp og Henrik Wifstand 

 
Fraværende: Amir Saleh 
 
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  

Entreprenøren Allan havde fanget et par rumænere oppe i materialegården.  

Der havde været politi, politiet havde gennemgået deres varevogn og fundet en masse 
materiale som de sagde skulle på genbrugspladsen. Allan har fået sikret noget af 
materialegården. 

4. Meddelelser fra Kasserer 

Regnskabet udsendt i dag på mail og gennemgået. 

Der er brugt en del mere vand og el, men det bliver dækket af HOFOR. 

Der er kommet brev fra Yousee med at der kommer nogle flere kanaler i 2015 og derfor stiger 
betalingen med 26 kr. pr. måned i alt 25.000 kr. mere end budgetteret. 

Der er 3 huse til salg i øjeblikket. 

5. Vandprojekt/fliser m.v. 

HOFOR er ved at være færdige. 

http://www.baunebakken.dk/
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Nina forespørger om de når at blive færdig med at plante planter og træer. Jørn siger de er i 
fuld gang så det skulle de kunne nå og de har bestilt træer og buske. 

Allan har fået noget af arbejdet og han går i gang når HOFOR har godkendt tilbuddet. 

Når frosten sætter ind, fjerner Allan de sidste gamle træer. 

De lamper HOFOR har ødelagt er Dong ved at lavet. 

Der er forskellige steder hvor de gamle fliser ligger skævt og derfor danne det store vandpytter. 
Vi kigger på i løbet af foråret, hvor mange steder der mangler at blive rettet fliser op. 

6. Asfaltarbejde 

Jørn har fået de gamle jern dimser op sådan at de kan komme til at lægge asfalt i morgen. 
Svend og Jørn har gjort alt klar med at sprøjte ukrudt med mere, da det ellers ville koste en del 
mere at få det lavet.  

Det er Runde P og Lille Klardam der bliver asfalteret denne gang. 

7. Eventuelt  

Connie har kontakte teknologisk institut og taler videre med dem om kontrol af vandprojektet. 

Jacob har fået forsikringsbetingelser. 

Connie fortalte at Bent har lavet video af regnvandsprojektet som ligger på hjemmesiden og 
Nina fortalte at de lægger de sidste billeder på som de har taget og derefter lukkes følgetonen 
om vandprojektet.  

 

 Mødet slut kl. 20.15 
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