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Referat 
Bestyrelsesmøde 1/2014, Onsdag 23. april 2014  

kl. 19.00-22.00 hos Connie, Drivkær 32 

 

Deltagere: Jørn Henningsen, Poul Thomsen, Nina Frederiksen, Henrik Wifstand, Jacob Kort, 

Monica Quarp, Rune Kaasen og Connie Markussen 
 
Afbud: - 
 
Fraværende: Amir Salehi 
 
Referent: Connie Markussen 
 
 Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10. 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt, referater udskydes til næste gang 

2. Beslutning om træer, fliser og asfalt med deltagelse af Svend 

Det ene paradis æbletræ bliver udskiftet med en anden art, da HOFOR ikke kan indkøbe træer 
på grund af syge træer. Der er ingen indvendinger imod den nye træart. 

Jacob efterspørger om vi skal gøre noget specielt, når stierne er færdige så lastbiler ikke køre 
ind. Når stierne er færdige indkøbes skilte med max vægt. 

Det blev aftalt at sende brev ud til alle beboere om at der ikke må køres på stierne og om 
vægtgrænsen når stierne åbnes op. Hvis beboere alligevel køre ind skal de selv betale for 
genopretning af græsarmeringen. Når de sorte rør flyttes efter 2-3 måneder må der igen køres 
ind på stierne. Connie skriver brev og Monica tilbød at dele dem ud. 

Samtidig sendes brev ud om evt. udskiftning af belægning fra stien og ind til huset, for 
beboerne egen regning. Svend sender info til Connie som skriver brev, svarfrist inden 14 dage. 

HOFOR er lidt i tidspres på grund af, at banedanmark fjerner bassinet ved Allingvej 1. maj. 

Svend fortalte i forhold til asfalten, at det er 2 løsninger. Enten lægger HOFOR grovasfalt nu og 
vi venter til til næste år med at få lagt slidlaget på, så undgår vi lunger i asfalten. Eller også 
bliver det hele lagt nu både grovasfalt og slidlag, men derved kan der kommer lunger som 
senere vil ødelægge asfalten. Hvilket vil koste os penge. Vi vælger løsning 1 og HOFOR 
betaler så udgiften til slidlaget som de har gravet op. 

3. Meddelelser fra formanden  

Jørn er færdig med fliserne til haveaffald på Vesterskel og er i gang med at udvide fortovet på 
Lille Klardam, med de gamle fliser og kantstene.  

http://www.baunebakken.dk/
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4. Meddelelser fra kassereren  

Jacob er i igen i gang med at indberette til Nets, om at vi ikke hvidvasker penge. Den sidste 
godkendelse foregår i banken af Jørn og Jacob. 

Der har været el aflæsning, Dong var lidt i tvivl om forbruget i materialegården, men det er på 
grund af skurbyen hvor HOFOR dækker udgiften. 

2 huse er sat til salg i denne måned, det ene til 2.800.000 kr. det sidste der blev solgt var 
salgsprisen 2.700.000 kr. 

Regnskabet blev gennemgået.  

5. Konstituering af bestyelsen 

Næstformand: Henrik 

Sekretær: Connie 

6. Planlægning af årets møder 

21. maj - 25. juni - 20. august - 24. september - 22. oktober - 26. november 

7. Fastsættelse af diæter 

Formand og Kasser får 1.500 kr. i kvartalet – fortsættes 

Sekretær og webmaster får 750 kr. i kvartalet - fortsættes 

8. Eventuelt  

Nina nævnte der i debatforum var fjernet emner og at der kun var indlæg tilbage til juni 2013 og 
bagud. (Tom har tjekket og ja de er væk og kan ikke genskabes.) Connie og Tom rytter op i de 
indlæg der er tilbage. 

Nina forespurgte om der ikke kunne sendes mail notifikationer til bestyrelsen når der kom 
indlæg så vi husker at svare. (De sider Tom kan finde skal man være logget ind for at skrive 
indlæg, derved skal alle beboere oprette sig når de skal lave indlæg). Connie sætter i sin 
kalender at debatforum, skal tjekkes 3 gange om ugen. 

 Tom har sat i printer i huset på Bredkær, så når vi har print, kan der udskrives via en bærbar. 

Jørn og Nina er ved at lave sti på vesterskel igennem det lille skovstykke, så børn og andre 
ikke skal ud og gå på vejen når vejen skal krydses. 

Gert Krogstad havde undersøgt omkring de møder der skulle være om Allingvej og der skulle 
komme et møde her efter påske, Gert giver Jørn besked, som giver besked til Henrik og 
Svend. 

http://www.baunebakken.dk/
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Connie forespørger hvordan vi kommer videre med støjafskærmningen. Alle prøver at finde 
materiale omkring tidligere aftaler med kommunen og evt. tinglysning til næste møde. 

 

Mødet slut kl. 21.35 

http://www.baunebakken.dk/

