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Referat 
Bestyrelsesmøde 10/2013, Onsdag 26. februar 2014  

kl. 19.00-22.00 hos Connie, Drivkær 32 

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

Connie Markussen 
 

Afbud: Henrik Wifstand 

 
Fraværende: Amir Salehi, Tommy Tillisch 
 
Referent: Connie Markussen 
 
 Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10. 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

2. Godkendelse af referater 

Connie tjekker op på referater på hjemmesiden og sætter svar fra advokaten samt info om 
antenneforeningen. 

3. Meddelelser fra formanden  

Svævebanen er blevet ødelagt af en kran og den bliver lavet når vandprojektet er færdig med 
arbejdet på legepladsen.  

Træet nede på legepladsen, hvor en gren var knækket, er ikke et asketræ men et elmetræ og 
som er sort indeni. Jørn tog beslutningen om at fælde træet for at der ikke var andre børn der 
kom til skade, da han troede det var rådden, Nina mente at beslutningen var forkert og at der 
næste gang enten skal tages beslutning om træfældning i fællesskab eller at en anden 
sagkyndig kan være med på sidelinjen.  

Nina forslår at der nedsættes en gruppe i bestyrelsen som kigger på muligheder for at beskytte 
de træer der kommer i området, så der ikke køres ind i træerne og de træer der er tilbage 
samtidig bliver gennemgået, for evt. udskiftning.  Man kunne også få en kyndig gartner til 1 
gang om året til at gennemgå de træer der er. 

Nina havde fundet billeder helt tilbage fra før Baunebakken blev bygget, der kunne måske 
laves et afsnit på hjemmesiden med billeder og tekst om gamle dage. 

Det tilbud der var kommet på at skifte fliserne på stykket fra stien til indgangspartierne er på 
omlægning med de gamle fliser. Så det er ikke de nye fliser. Søren fra Ebbe Dalsgård har 
stoppet det med at de sælger fliserne til enkelt personer. Jørn afventer nyt tilbud. 

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

Jacob har brugt en masse tid på at sende en masse papirer til Nets, da han har fået et brev om 
sikkerhed omkring hvidvaskning af penge og terrorhandlinger. 
 
Regnskabet uddelt alle har betalt sidste kvartal. 

 
5. Fastelavn 

33 børn og 30 voksne er tilmeldt festen. 

Connie sørger for kaffe, the og foto. 

6. Overfladevand 

Det blev drøftet om belægningen af stierne er ok, det tjekkes når hele området er færdigt, hvor 
der evt. skal rettes op. 

Der er sendt meddelelse ud omkring der var uddelt brev fra HOFOR den 19-12-2013 om 
fordeling af træerne på stierne men det er ikke besluttet endnu. 

Tegninger Connie spørg om Helle om de sender opdaterede tegninger når de er færdige med 
området. 

Nina havde spurgt om deklaration vedr. tagnedløb til regnvandsprojektet, Helle Kay fra HOFOR 
sender det snart. 

7. Generalforsamling 

Connie lægger regnskabet på hjemmesiden. 

Connie tager kopier og lægger indkaldelse og mad tilmelding til Jørn og Nina. 

Jacob nævnte at der kun er 47.000 kr. til vedligeholdelse i 2015, hvis ikke der kommer 
kontingentstigning, så vi besluttede at komme med en kontingentstigning på 100 kr. for 2015 
pr. kvartal. 

Connie sms’er til Tommy om han kommer til mødet den 13. marts så vi kan tale om tv kanaler. 

8. Hjemmesiden 

Nina have rettelser som Connie fik i papir og Connie tjekker op på de breve vi selv har sendt 
ud om de ligger på hjemmesiden. 
Connie rykker Helle for de sidste breve der er sendt ud så de kommer på hjemmesiden og de 
gamle breve sættes ned i et arkiv felt. 
 
Nina sender mail igen til Connie vedr. rettelser til baunebakkebogen, da hun kan ikke kan  
finde den. 
 

http://www.baunebakken.dk/
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9. Aktivitetsplaner for det nye år 

Udsættes 

10. Eventuelt  

Nina forslog om man kunne få en stor sten fra udgravningerne på Allingvej, der var enighed om 
det er en god ide, Jørn prøver at få fat i en formand på pladsen om vi må få en sten.  

Connie prøver at skrive til kommunen om de møder der skulle være støjværn på Allingvej 
grundejerforeninger. 

Connie dele breve ud til Drivkær om storskrald i byggeperioden. 

 

Mødet slut kl. 21.37 

http://www.baunebakken.dk/

