
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 24. Oktober 2018 

Kl. 19.00 hos Jacob, Bredkær 13 
 
Deltagere: 
Henrik Wifstand, Jacob Kort, Peter Jørgensen, Jørn Henningsen, Monica Quorp, Flemming 
Norddahl Larsen og Lene Kærgaard 
 
Afbud: Peter Jørgensen 
 
Udeblev: Mike Ahmed 
 
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 
 

Allingevej’s parkering er nu så presset, at beboererne er begyndt at skændes 
indbyrdes. Henrik overvejer at ringe til Hvidovre Kommune, Michael Daugaardet for 
at få lov til at sætte et skilt op, hvoraf det fremgår, at parkering kun er for Allingevejs 
beboere. Henrik har opfordret beboerne til at prøve at tage hensyn til hinanden. 
Alternativer overvejes. 
 
Der har været problemer med forstoppet kloak på Allingevej. Det er set på Facebook. 
Igen er der en beboer, der foreslår, at man henvender sig til bestyrelsen. Det er ikke 
nødvendigt, at beboerne i sådanne tilfælde henvender sig til bestyrelsen, idet 
beboerne ligeså godt selv kan henvende sig til Hofor. Det er ikke nødvendigvis 
bestyrelsens opgave. 
 
Bestyrelsen har fået henvendelse vedr. bevoksning på grundkær. Entreprenøren er i 
gang med at klippe ned. 

  
4. Meddelelser fra kasserer 

 
Yousee har oplyst en ny pris på grundpakken. Prisen er 4800 kr.  lavere omkostning 
end budgetteret i 2019. 
 



Der er kun en beboer, der mangler betaling af kontingent. De får en rykker, hvis 
betalingen ikke er indgået efter weekenden 
 
Regnskab: Vi har modtaget et par tusind i udbytte på investeringerne. 
 
Pt viser regnskabet et underskud på 25.000 kr. i forhold til det budgetterede, men vi 
kommer til at bruge yderligere 200.000  kr, til Entreprenøren. Vi havde budgetteret 
med 135.000 til legepladser. Renoveringen af  legepladserne blev dyrere end 
forventet. Det anbefales, at vi ikke sætter alt for meget i gang resten af året. Ellers ser 
det ud til, at regnskabet kommer til at passe. 
 
Jacob holder øje med elmålerne i materialegården. Strømforbruget er stadig højt. 
 
Jacob har opgraderet vores bogføringssystem, og det virker. Det er blevet nemmere at 
anvende. 
 

 
5. Konstituering af bestyrelse 

 
Da den tidligere sekretær Connie Markussen er flyttet,  ser bestyrelsen nu således ud: 

 
Henrik Wifstrand – formand 
Jørn Hemmingsen – næstformand 
Jacob Kort – kasserer 
Lene Kærgaard – sekretær 
Peter Brandt Jørgensen – bestyrelsesmedlem og webmaster 
Flemming Norddahl Larsen – bestyrelsesmedlem 
Monica Quorp – bestyrelsesmedlem 
Mike Ahmed – bestyrelsessuppleant 

 
Jacob foreslår, at vi sætter et opslag på Facebook, og efterlyser en webmaster til at 
vedligeholde foreningens hjemmeside. Lene laver opslag på FB. 

 
 

6. Orientering om tinglysning af fortidsminde i vores område 
 

Grundejerforeningen har modtaget orientering fra Slots- og kulturstyrelsen om,  at de 
vil tinglyse tilstedeværelsen af det beskyttede skeldige på matrnr. 8c, 10ps, 
109,110,111, 112, 113a,113b og 113c samt umatrikulerede arealer 7000cz, 7000 cz, 
7000ex og 7000fv Hvidovre By, Hvidovre.. 
 
Tinglysningen vil ske som en notering i tingbogen uden udgift for 
grundejerforeningen. 
 
Diget er beliggende på Kærmark. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
 



 
7. Handlingsplan for salg af grundejerforeningens carport på Vesterskel 

 
Carporten står i regnskabet til 11.000, og det ville være rart, hvis den var solgt inden 
generalforsamlingen. Carporten forsøges solgt via FB. Det drejer sig om carport på 
Kærmark carportnr. 154, markeret med til salg skilt. Skriftlig henvendelse skal ske til 
kasserer. Opmærksom at man kun kan have en nummereret carport 
 

 
8. Rensning af graffiti på Grundkær 

 
Jørn Hemmingsen har talt med entreprenøren om fjernelse af graffiti. 

 
9. Fastsættelse af dato for generalforsamling 2019 

 
Onsdag den 27. marts 2019 kl 18.00. Lene booker lokale: Auditoriet og resten af 
underetagen i Avedøre lejren. Lene underetter advokat. 

 
10. Drøftelse af de ændringer, som beboerne udfører på fællesarealer 

 
Lene oplyser, at hun ønsker en drøftelse i bestyrelsen, fordi flere og flere beboere får 
lagt fliser foran deres indgangsparti. Det ser pænt nok ud, men problemet er, at 
beboerne fjerner græsarealet frem til græsarmeringen, og fjerner de eksisterende 
kørefliser. Hvad sker der på sigt, når ejendommen er solgt og fliserne skal lægges om. 
Det er et fællesareal, som grundejerforeningen står for.  
 
Der var enighed om, at det er den pågældende husejer eller fremtidige husejer, der 
står for vedligeholdelsen. Bestyrelsen tager kun kontakt til beboerne, hvis der 
kommer klager fra andre beboere over ændringer på fællesarealer eller hvis der er 
tale om tilfælde, hvor ændringen slet ikke kan accepteres.  

 
11. Eventuelt 

 
Lene har fået en henvendelse fra beboer på Allingvej. Hun klager over, at en beboer 
parkerer sin bil foran hendes låge ind til haven så hun ikke kan få sin cykel ud. 
Beboeren har sat en seddel i hans forrude. Beboeren må kontakte pågældende og 
ellers kontakte politiet. Bestyrelsen kan ikke gøre noget, da det er offentlig vej. 
 
Monica ønsker en opklaring af bomnøglerne. Jacob kigger på listen og finder ud af, om 
nogle af de nøgler, som Connie havde, skal afleveres til Jørn eller om de tilhører en 
beboer. 
 
Flemming har talt med Allan, vedr. storskrald. Der var en beboer, som havde sat en 
stor sofa ud. Den seddel, som Allan har skal opdateres, så det fremgår af sedlen, at 
møbler  over en 1 mtr. ikke kan stilles ud til storskrald. På sedlen skal der henvises til 
Baunebakkens hjemmeside.  
 



Flemming oplyser, at den sidste mand der hentede grundejerforeningens haveaffald 
ikke havde taget det hele med. Allan har meddelt  det til kommunen, fordi der stadig 
var en del tilbage. 
 
Jacob har en nøgle til materialegården, som han fik af Connie. Jørn tager nøglen indtil 
videre. 
 
Jørn oplyser, at Allan har modtaget et par mail fra Connie om bl a en asfaltrampe på 
parkeringsplads samt om buskads ved plankeværk, der skulle ryddes. Plankeværket 
kærmark 63 er råddent og skal skiftes, Grundejerforeningen skal betale det halve. Det 
koster 18.000 kr., hvoraf grundejerforeningen skal betale det halve. 
 
 
Jørn oplyser vedr. nye carporte på Rebæk alle - 4 carporte ønskes opført. Der er styr 
på de 4 på nær den ene, hvor de måske vil bytte parkeringsplads. 
 
Henrik oplyser, at der igen har været tyveri af biler på Lille Klardam. Det er et stort 
problem, som vi har svært ved at gøre noget ved. Overvågning er en dyr løsning og er 
derfor ikke muligt. 
 
  
Mødet slut kl. 20.35 


