
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 14. juni 2017 

Kl. 18.30 hos Peter, Bredkær 17 
 

 
Deltagere: 
Jacob Kort, Jørn Henningsen, Henrik Wifstand, Mia Weiss Pedersen, Peter Jørgensen og Connie 
Jonsson 
 
Afbud: Monica Quorp og Lene Kærgaard 
 
Udeblev: Flemming Norddahl Larsen 
 
Referent: Connie Jonsson 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
  

1. Rundtur i området 
 Jord i sorte kørerskinner er ikke lagt i endnu 
 Skilt til haveaffald, kun haveaffald, ingen sorte sække og ingen jord 
 Campingvogn 
 Skrivelse om jord der er smidt til  
 Skrivelse om hensat bil i carport  
 Skrivelse om indgangspartiet 
 HOFOR pæle der smuldre og vælter 
 Afskærmning til svævebane 
 Besigtige containerplacering for beboer på Grundkær (ca. 2 mdr.) 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

3. Godkendelse af referat  
 Godkendt 
  

4. Meddelelser fra formand 
Diverse henvendelse er besvaret, og der er sagt ja til en container der står på 
Vesterskel, på grund i vandskade i huset. 
 
Der er lagt et indslag på Facebook om at der er en der har fået løsnet bolte på bilen. 
 
Der er smidt en del af affald og jord på haveaffaldspladsen. Det skal overvejes hvordan 
vi får informeret, at hvis man smider affald alle steder så stiger kontingentet. 
 



Connie lægger billeder på Facebook og hjemmesiden og et indlæg om evt. 
prisstigninger på grund af øget udgifter til fjernelse af affald. 
 
Der opsættes et skilt på pladsen. 
 

5. Meddelelser fra kasserer 
Verdens tv har sendt en kreditnota for fuldpakken så vi har betalt korrekt for 
grundpakken. 
 
Der har været en del korrespondance, omkring hvordan man udmelder sig, men det er 
der kommet en løsning på nu. Der er 4 der har meldt sig ud og det er bekræftet at de er 
udmeldt. 
 
Codan vil gerne lave forsikringstjek men det er ikke så mange år siden vi fik det lavet. 
Det har ingen interesse da der ingen ændringer er. Det er en standard skrivelse de har 
sendt ud. 
  

6. Klage over brevet vedr. parkering på stierne 
Jacob har talt flere gange med en beboer på Grundkær.  
Connie har haft en anden henvendelse på brevene, om at man ikke burde gå ind for 
general afstraffelse. 
 
Vedr. Grundkær og Drivkær øst lad os se om det ikke bliver bedre til efter 
sommerferie. Ellers opsættes der bomme. 
 
Grundkær Vest skal have brev vedr. parkering. 
 

7. Yousee 
Connie og Jacob mangler at få lavet oversigt til hjemmesiden. 
Vi ændre det til at Connie lægger link på hjemmesiden til de nye foldere der er langt på 
Yousee’s hjemmeside. 
 

8. Entreprenør – Ny kontrakt 
Connie retter til og sender til Jacob. 
Bilag 1 opdateres + Bilag 2 bliver plan for vedligeholdelse af området fra HOFOR. 
Underskrives af Jacob og Henrik og kontrakten er på 5 år. (1/5-2017 til 30/4-2022) 
 

9. Eventuelt 
 Campingvogn på Vesterskel -  Gammel og med smadret rude.  
 Skrivelse om jord der er smidt 
 Skrivelse carport - bilaffald Baunebakkebogen side 25 
 Skrivelse om – indgangsparti 
 HOFOR pæle der smuldre og vælter 
 Afskærmning til svævebane – Jørn tager fat i Allan 
 
Skrivelse at man skal huske at klippe hæk på Kærmark og Rebæk Alle. 



Connie tilmelder 2 personer den ene er Henrik og Connie spørg om Mia, Monica eller Lene 
deltager sammen med Henrik. 
 
Peter har tilbud på hvis der er mere en 20 der vil have Lys til carporten så spare man 50 
kr. (450 kr.) sættes på hjemmesiden det er uden opsætning. (Ellers 499 kr.) De skal skrive 
til sekretær@baunebakken.dk Connie laver seddel til dem der har carport i deres 
postkasse. Tilmeldingen er bindende og skal være inden den 15/7-2017 kl. 12.00.  
Opkræves via kontingentet. 
 
Mødet slut kl. 20.52 


