
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grundejerforeningen 
Baunebakken  

Formand 
Jørn Henningsen 
Bredkær 5 
2650 Hvidovre 
Tlf.:  3641 0919 
E-mail: 
formand@baunebakken.dk 

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 8/2014, onsdag 21. januar 2015  

kl. 19.00 hos Connie, Drivkær 32 
 

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

 
Afbud: - 
 

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

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

2. Godkendelse af referater 

1 rettelse referatet. 

3. Meddelelser fra formanden  

Mails fra AJ (Allan) 

Nordisk film kommer igen den 22. januar og filmer. 

4. Meddelelser fra Kasserer 

Regnskabet gennemgået. 

5. Overfladevand/beplantning Rebæk Alle 

Bo har sendt beplantningsplan på Rebæk Alle – godkendt. 

Connie’s havde en del mails der blev gennemgået, de omhandlede blandt andet de træer der 
var plantet, ønsker om flere eller færre træer og omkring beplantning af buske – de træer der 
har kunne plantes er plantet, vi mangler at få en beplantningsplan på buske fra HOFOR - 
Connie sender svar ud til beboerne og hun har en liste, på dem der ønsker træer og dem der 
ikke ønsker flere træer ud for deres ejendom. 

På hjørnet Rebæk alle og Allingvej er fliserne kørt ned, det same gælder på Runde P, Jørn 
giver Bo fra HOFOR besked. 

6. Entreprenør prisstigning m.v. 
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Ny Pris på græsslåning – godkendt. 

Erstatnings spørgsmål sendes videre til HOFOR. 

7. Generalforsamling 

Forslag 4.2 og 4.3 sat ind 

8. Fastelavn 

Fastelavnsfest 15. februar, indbydelse som tidligere, Connie kopiere og deler rundt. 

Bestyrelsen mødes 1 time før til opsætning af tønder. 

9. Aktivitetsplaner for det nye år 

De ting fra rundturen sætte på og sendes ud med referatet. 

10. Eventuelt  

Hegne imellem Bredkær og Kærmark, var væltet i stormvejret, halvdelen af udgiften skal vi 
dække. 

Jacob spurgte til om der havde været afløser på hos AJ, da der har været tabt noget affald som 
var faldet af vognen, som ikke var samlet op. AJ kunne ikke komme ind på den ene sti og der 
havde været lidt problemer med kommunikationen, men Jørn havde ryddet op. 

Rune har lidt tid i juni og juli i dagtimerne, så hvis der er brug for hjælp til reparationer er han 
frisk. 

Nina foreslår at vi får Baunebakkebogen trykt og delt ud, det overvejes om vi skal have den 
trykt. 

Monica spurgte til om der var kenskab til at der var problemer med kloarkerne. Der er ikke 
kendskab til at der er et generel problem. 

Der er kommet til tilbud fra næralarm men vurderinger er at det er for dyrt. 

Connie var blevet ringet op med at de skulle arbejde på cyklestien og om cykler og gående 
måtte gå ind på vores område fra cykelstien ind på området og op gennem op ad trappen til 
Havnevejen. 

 

Mødet slut kl. 21.15 

 

 


