
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 25. november 2015 

Kl. 19.00 hos Jacob, Bredkær 13 
 

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

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
 

 Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat 
 

1 rettelse. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

              De lægger asfalten i næste uge på grund af vejret. 
Allingvej 98-100 har klaget over at der ikke var ryddet sne, men Allan kunne ikke 
komme til at rydde sneen, på grund af mængden. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
 

En beboer har betalt dobbelt ellers har alle betalt.  
Der er kommet en regning på 24.000 kr. for det gravearbejde er lavet på Drivkær, det 
er meningen at Dalsgård skal betale så den sendes videre.  
Vi har fået 3.000 kr. tilbage på vandregningen og der er kommet 6.500 kr. i udbytte på 
de aktier vi har.  
Der er kommet en regning fra Allen på det hæk og planter som han har plantet. Jacob 
mener der mangler at blive plantet lidt hæk for enden at Bredkær, Jørn sætter det i 
gang. 
Vi har fået ny forsikring, fra Trekroner til Codan og det er blevet 700 kr. billigere årligt. 
Der er et overskud på ca. 600.000 kr. men vi mangler at få regningen fra det 
asfaltarbejde der er sat i gang. 



5. Storskrald/resultatet af møde med kommunen 
 
Jørn gav et kort referat, med supplement at Connie. Lene, Jørn og Connie mødes med 
Allan, Jørn finder et tidspunkt. 
 

6. Planlægning af møder i 2016, frem til generalforsamlingen 
 
27. januar, 23. februar,16. marts  
 
Nina, Rune og Poul genopstiller ikke, så der skal findes nye medlemmer, Jørn foreslår 
at vi alle finder en kandidat til næste møde. 
 

7. Asfalt - striber 
 

             Jørn indhenter tilbud  
 

8. Jernbanen 
 
Henrik, Jørn og Connie referere fra mødet, der er en artikel i Hvidovre Avis som ret 
godt gengiver mødet og den kedelige stemning der. 
 

9. Aktivitetsplan/legepladser 
 
1 gynge er gået i stykker på Engkær, Jørn tjekker op på det og får det lavet. 
 

10. Evt. 
 
Nina har lagt en kuvert hos Henrik men dokumentation om at man tidligere har prøvet 
at forærer os skoven. Henrik leder efter dokumentationen. Det er med i Baunebakkens 
beplantningsplan.  
 
  
Mødet slut kl.  18.10 
 
 


