
Hjemmeside referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober 2015 

Kl. 19.00 hos Jacob, Bredkær 13 
 

 
Deltagere: 
Jørn Henningsen, Jacob Kort, Henrik Wifstand, Monica Quarp, Lene Kærgaard og Connie 
Jonsson  
 
Afbud: 
Nina Frederiksen og Rune Kaasen  
 
 
Referent:  Connie Markussen 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
 

 Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat 
 

Rettes til at det var enkelte beboere der ønskede fodhegn, jeg selv mangler på mødet. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 
Der er 5 ejendomme på Grundkær som gerne vil have carport, det er ved at blive 
undersøgt om mulighederne for at bygge snart. 
Jørn har lagt fliser på storklardam/stendam, stor ros. 
Lastbil på Vesterskel, Jørn har fået fat i ejeren og bilen har ikke været der siden. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
 

Opkrævning af 3 kvartal er sendt ud og 2 har ikke betalt. 1 tidligere udestående de har 
betalt det hele med rykkergebyr. 
Regnskabet tages med næste gang. 
 
Der er plads i budgettet til næste år til copy dan og tv. 
 

5. Hjemmesiden 
 
Ref. Fra maj, juni, august mangler. 
Gamle baunebakkebog der ligger på hjemmesiden.  



6. Hvad mangler vi i forhold til generalforsamlingen 
 
Udgået 
 

7. Møde med kommunen? 
 
Jørn, Henrik og Connie have afholdt møde med Hvidovre Kommune, emnerne var 
 
Overtagelse af Allingvej – vi skal udfylde tegninger og projekt beskrivelse til 
kommunen. 
Vejbelysningen i området burde være overgået til os, for flere år tilbage. 
Overtagelse af skoven - kommunen oplyste at et evt. salg skal i udbud, de regner med 
ca. 50.000 kr. med mindre andre byder ind. 
 

8. Asfalt 
 
Asfalt i uge 48, store klardam og Rebæk alle 
 

9. Aktivitetsplan/legepladser 
 
 Udgik 
 

10. Evt. 
 
Henrik og Lene spørg til at der holder en campingvogn på Grundkær ved birketræ, der 
er en vandskade og de har fået lov. 
 
Lene har fået en forespørgsel på om man må oplade sin el-bil inde ved huset. Det kan vi 
ikke give tilladelse til. Vi havde en snak omkring, betaling af standere og betaling af el. 
Men det skal overvejes omkring fremtidens el-biler. 
 
Jacob fortæller at der er nogle ejendomsmæglere der kontakter ham, men det er ikke 
vores huse de skriver om.  
  
 
Mødet slut kl.  21.10 
 
 


