
Referat 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. november 2018 

Kl. 17.00 hos Henrik, Allingvej 70 
 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jacob Kort, Peter Jørgensen, Jørn Henningsen, Monica Quorp, Flemming 
Norddahl Larsen og Lene Kærgaard 
 
Afbud:  
 
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 
 

Henrik oplyser, at der ikke har været de store problemer i forhold til parkeringen på 
Allingvej i forbindelse med Hofor’s arbejde. Hofor har været gode til at overholde 
arbejdstiderne, og der har ikke været nogle henvendelser fra beboerne.  
 
Henrik har fået en henvendelse fra en beboer, der oplyser, at han har kontaktet 
politiet, fordi der ofte er hundeefterladenskaber i hans indgangsparti og der er en 
beboer, som har klippet hund udenfor på græsset, så der er hundehår over det hele. 
Hundeefterladenskaber er et spørgsmål som altid drøftes på generalforsamlingen. 
Men bestyrelsen kan ikke gøre noget ved problemet, selvom det er til stor gene. Der 
er også en del hundeluftere, som ikke bor i vores område. 

 
4. Meddelelser fra kasserer 

 
Jacob oplyser, at carporten er solgt til prisen. Jacob har ikke sendt et budget ud, fordi 
der er ikke sket det store siden sidste møde. Der er ingen beboere, der skylder i 
kontingent. 
 
Jørn har lavet en måling på el-forbruget i materialegården. Der er en radiator som har 
stået tændt hele tiden, fordi termostaten var gået i stykker. Ny radiator er indkøbt, så 
el-forbruget skulle gerne falde. Jørn holder fortsat øje med el-forbruget. 



 
5. Parkering på Allingvej under HOFORs arbejde 

 
Se under pkt. 3 
 

6. Håndtering af ny database på One-Drive 
 

Peter oplyser, at one-drive i dag indeholder oversigt over nøgle- parkering- mail-
kartotek. Jacob får opdateret parkering og beboer kartotek, og tager en drøftelse med 
Peter. 
 
Lene og Peter aftaler en dag, hvor One-drive gennemgås. 
 

7. Drøftelse af GDPR i Baunebakken 
 

Peter oplyser, at nogle af hans bekendte havde gjort opmærksom på, at man ikke 
måtte have medlemsoplysninger liggende på en PC, som ikke var låst inde. 
 
Jacob oplyste, at det må man gerne, hvis det er beskrevet, hvordan man opbevarer 
følsomme oplysninger. Det er bestyrelsens klare opfattelse er, at gældende GDPR-lov 
overholdes. 

 
8. Godkendelse af udkast til Entreprenørens opgaver til hjemmesideopslag 

 
Udkastet blev gennemgået og justeret. Lene sender oplægget til Peter, der lægger det 
på hjemmesiden. 

 
9. Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder frem til generalforsamling 2019 

 
Onsdag den 23. januar 2019 hos Monica 
Tirsdag den 26. februar 2019 hos Peter 
Onsdag den 20. marts 2019 hos Lene 

 
10. Eventuelt 

 
Lene oplyser, at lokalet til generalforsamlingen den 27. marts 2019 var optaget. 
Generalforsamlingen bliver derfor den 28.  marts 2019. Advokat Torben har 
bekræftet, at han deltager. 
 
Jacob har fået henvendelse fra boligejerne erhvervsorganisation. Det koster 17.000 
om året og forsikrer bestyrelsen. Der er enighed i bestyrelsen om, at det ikke har 
interesse og er ikke relevant.  

 
 

 
 
Mødet slut kl.  18.07 


