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Referat 
Bestyrelsesmøde 7/2014, onsdag 26. november 2014  

kl. 17.00-22.00 hos Jørn, Bredkær 5 
 

Deltagere: Jørn Henningsen, Jacob Kort, Nina Frederiksen, Monica Quarp, Henrik Wifstand, 
Rune Kaasen, Amir Salehi og Connie Markussen 

 
Afbud: Poul Thomsen  
 
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  

Henrik og Jørn har været rundt med en journalist fra Hvidovre Avis, til en artikel om det arbejde 
som HOFOR har lavet uden at det havde kostet os noget. Hun afsluttede besøget inde hos 
Bengt, som fortalte om baunebakkens historie. 

Artiklen er i Hvidovre Avis i dag 

4. Meddelelser fra Kasserer 

Regnskab gennemgået. 

Henrik spurgte om vi skulle have fodhegn nede ved søen, men vi afventer at HOFOR er færdig 
og tjekker hele området. Der tjekkes op på om der skal sættes fodhegn, og om der er andre 
steder hvor der skal opsættes fodhegn. 

Skilte bliver overmalet i området, alle skilte gennemgås til næste år, når HOFOR er færdige. 

Der er 4 huse til salg. 

Der er købt hækplanter ved Klardam, Runde P og den store legeplads. HOFOR mangler stadig 
at plante nogle steder endnu. HOFOR har bestilt lamper, men de mangler at bliver sat op og 
der mangler at lægges fliser, under de containeren henne ved kampesten på hjørnet af 
Allingevej og Rebæk Alle. 

http://www.baunebakken.dk/
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Vi aftaler at gå en tur rundt i området den 13. december 2014 kl. 10 vi mødes ved 
materialegården, for at kigge på fejl og mangler, evt. ting der skal laves om. 

Træerne bliver plantet når der kommer frost, for der er træerne i dvale og derfor bedre kan 
klare sig 

5. Overfladevand 

Taget på det tidligere punkt. 

6. Planlægning af møder i 2015 – herunder generalforsamling.  

Møde 21. januar 2015  

Møde 18. februar 2015  

Indkaldelsen udsendes senest den 20. februar 2014 

Forslag til generalslag til generalforsamlingen den 10. marts 2014 kl. 12 

Møde den onsdag den 11. marts 2014  

Generalforsamling onsdag 25. marts 2015 

Connie finder lokale og skriver til advokaten. 

7. Aktivitetsplaner for det nye år 

Udskydes til næste gang 

8. Eventuelt  

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

 

Mødet slut kl. 18.05 

http://www.baunebakken.dk/

