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Jørn Henningsen 
Bredkær 5 
2650 Hvidovre 
Tlf.:  3641 0919 
E-mail: 
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Kasserer 
Jacob Kort 
Bredkær 13 
2650 Hvidovre 
Tlf.: 2360 3242 
E-mail: kasserer@baunebakken.dk 

Materialegården 
Bredkær 2 
2650 Hvidovre 
 
Http:  www.baunebakken.dk 
  

Referat 
Bestyrelsesmøde 9/2014, onsdag 18. februar 2015  

kl. 19.00 hos Jacob, Bredkær 13 
 

Deltagere: Jørn Henningsen, Jacob Kort, Nina Frederiksen, Henrik Wifstand, Rune Kaasen og 

Connie Markussen 
 

Afbud: Monica Quarp og Amir Salehi 
 
Fraværende: Poul Thomsen 
 
Referent: Connie Markussen 
 
 Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10. 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Budget 2016 lægges under punkt 4. 

2. Godkendelse af referater 

Beskrivelse af mailene ændres. 

Nina nævnte om omkring evt. trykning af Baunebakkebogen, Det er billigt og det overvejes her 
i løbet af forår /for sommer om den skal trykkes.  

3. Meddelelser fra formanden  

Fastelavnsfest 38 børn og 24 voksne var tilmeldte, det forløb godt men 1 barn kom til skade 
med en tand. 

Møde omkring støjværn, Jørn har ikke modtaget brevet. Henrik tager kontakt til Banedanmark 
da de havde lovet ham at han kunne deltage. 

Jørn har fået tilbud om reparation af tv-ledning på bredkær, som HOFOR har fået ødelagt, 
HOFOR skal dække regningen, så Jørn har skrevet til HOFOR. 

4. Meddelelser fra Kasserer 

Codan er lige indberette det koster 119.000 kr. for hele året. 

Regnskabet er færdig. 

Der er kommet mail fra Dalsgård om opgørelse af brug af vand og el, det løber op i omkring 
47.000 kr. vi får i refusion. 

Jacob rykker HOFOR for refusion af slidlag på parkeringspladser. 

http://www.baunebakken.dk/
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4.1 Budget 

 Gennemgået, der bliver en kontingent stigning på 150 kr. på grund af tv som stiger hvert år. 

5. Overfladevand/beplantning  

Ved gennemgang af området skulle vi fjerne birketræer, det er på Grundkær 38, Grundkær 11 
og Engkær 6. Connie skrive om at træer bliver fjernet, da rødderne kan gå i drænet. Fjernes 
inden for 14 dage. Der kan gøres indsigelser til Jørn inden 3-4 dage.  
 
Grundkær 1 fjern træ i stakit, Connie tjekker om det er en hyl eller birk. 

Jørn laver seddel til at sætte op på Allingvej, om at der er avis og flaske aflevering nu er på 
Vesterskel og Runde P da containere er fjernet. 

Fliserne på Bredkær er rettet op. 

Jørn lægger fliser på Stendam, i rundingen da entreprenørens bil kommer ud i rabatten. 

6. Generalforsamling 

Indkaldelse rettet og sendes ud fredag. 

7. Eventuelt  

Telefonkablet var i stykker på Rebæk Alle så derfor har alle fliserne gravet op. 

Et stigende problem om hundelorte der ligger alle steder, det overvejes hvad vi kan gøre ved 
det. 

Mødet slut kl. 20.40 

 

http://www.baunebakken.dk/

