
Referat 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. september 2018 

Kl. 19.00 hos Lene, Engkær 14 
 
Deltagere: 
Henrik Wifstand, Jacob Kort, Peter Jørgensen, Jørn Henningsen, Monica Quorp og Lene 
Kærgaard 
 
Afbud: Mike Ahmed 
 
Udeblev: Flemming Norddahl Larsen 
 
Referent: Lene Kærgaard 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 

3. Meddelelser fra formand 
Henrik har modtaget mail vedr parkering på Drivkær. Monica oplyser, at der ikke 
parkeres så tit, som det fremgår. Bilen bliver for fremtiden kørt ind i haven for at lade 
op, der anmodes derfor om tilladelse til, at de  anlægger græsarmering, så græsset 
ikke ødelægges. Bestyrelsen har ingen problemer med det. 
 
Henrik har modtaget mail vedr parkering på lille klardam. Skriveren mener, at de har 
lidt smalle parkeringspladser.  Jørn oplyser, at de har samme størrelse, som de andre 
parkeringspladser. Vi kan kun henstille til beboerne, at der parkeres hensynsfuldt. 
 
Der er p.t  teknikkere fra Yousee, der går rundt og kontrollerer systemet. 
 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Jacob har fået henvendelse fra beboer om carport på runde P. Vi har p.t. ingen ledige 
carporte. Vi samler op på det, og vender tilbage, når der er flere. 
 
Har fået en henvendelse vedr carport, der er til salg på Vesterskel. Men 
vedkommende bor på Amager. Så det er ikke en mulighed for salg. 
 
Bogføringssystemet er blevet forældet. Det betyder, at vores abonnement hos Nets 
skal laves om.  Om 6 måneder fungerer systemet ikke mere. 



 
Regnskabet ser tilforladeligt ud. Vedligeholdelse ad hoc løber lidt stærkt. Vi har brugt 
i hvert fald 50.000 kr.  mere end vi har budgetteret med. Nødvendigt at holde fokus 
på udgifterne resten af året. 
 
På generalforsamligen blev elforbruget i materialegården bemærket. Elforbruget er 
forsat højt. Årsagen er ukendt. Jacob har set efter om nogle trække ledninger.  
 
Vi må finde ud af, hvad det er for målere, og hvor forbruget er. Jacob prøver at 
undersøge det nærmere. Også om grundejerforeningen fortsat skal betale for Yousee 
antennen. 
 

 
5. Opdatering af seddel vedr. Storskrald, og evt. ny omdeling heraf 

Udkast til håndtering af Storskrald blev gennemgået. Lene retter teksten og sender 
den til Peter. Det sættes kun på hjemmesiden og der laves en notits herom på 
Baunebakkens FB-gruppe. 

 
 

6. Vedligeholdelse af efterfyldning af jord på stierne og evt. græssåning 
Peter foreslår, at vi henter formudlet havejord, som Hvidovre kommune af og til 
tilbyder. Jørn oplyser, at jorden som regel kan hentes i foråret. Det er måske knap så 
velegnet, fordi der er grenstrykker i.  
 
Der var enighed om, at foreslå beboerne, når de har lidt jord fra en potteplante, at de 
smidder det i græsameringen, så vi kan prøve få det til at holde pænt. Så må vi se, 
hvordan det ser ud næste forår, om der skal fyldes mere jord på, og evt  græssåning. 
 

7. Er der styr på fordeling af Connie’s og Tom’s opgaver 
Lene spørger Connie, hvor vi skal holde mødet den 30. september. Lene, Monica, 
Peter og Jacob deltager i mødet. Mødet foreslåes afholdt kl. 15 
 

8. Eventuelt 
 

Jacob oplyser, at der holdt 5 biler på Bredkær søndag eftermiddag. 
 
Der er stadig enighed om i bestyrelsen, at det ikke er tilladt at parkere på stierne, hvis 
man har købt en elbil, der skal lades op. 
 
 
 
Mødet slut kl. 20.18 


