
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 14. august 2019 

Kl. 19.00 hos Dorte, Engkær 21 

 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Jacob Kort, Peter Jørgensen, Dorte Gravesen, Tommy 
Friis Petersen, Flemming Norddahl Larsen, Lars Friis Hansen og Lene Kærgaard  
 
Afbud:  
 
Udeblev:  
 
Referent: Lene Kærgaard 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt med ændring af formuleringen i pkt. 3  

 
3. Meddelelser fra formand 

Intet 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Jacob har fået en regning fra Yousee, fordi de havde været ude og lave en opgave. 
Jacob kendte ikke noget til opgaven og har derfor bedt om en kreditnota. Denne er 
endnu ikke modtaget. Det må være en opgave, som Yousee har udført for en beboer. 
 
Drivkær har fået ny beboer 1.7.2019. Jacob har afleveret regning i postkassen, men 
har fået den retur. Jacob kontakter ejendomsmægleren, og hører om navnet på 
beboerne. Herudover mangler en indbetaling for 3. Kvartal for beboer på bredkær. 
Beboeren er afgået ved døden, hvilket forklarer den manglende betaling. Der bliver 
sendt en rykker til boet. 
 
I forhold til regnskab, er der ikke brugt noget særligt ud over det budgetterede. Vi 
ligger p.t. med et overskud omkring 40.000. 
 
Allan har glemt prisstigning på hans kontrakt, så Jacob vil minde ham om det. 

 
5. Affaldssortering i Baunebakken 

Henrik oplyser, at der har været møde med Hvidovre Kommune i Baunebakken 
omkring affaldssortering. Hvidovre kommune er villige til at strække sig en del. Men 



vi skal nu til at affaldssortere i vores område fra den 1. april 2020. Det betyder, at der 
ikke længere vil blive afhentet affald ved hver enkelt bolig. Kommunen er villige til at 
lade os indgå som pilotprojekt i forhold til nye containere. Det er vi villige til at være 
en del af. Hver enkelt husstand får en skraldespand, der er inddelt i felter, så der er 
plads til bioaffald og restaffald. Vi kommer til at betale for anlæg af affaldsøer. Vi skal 
beslutte, hvor affaldsøerne skal placeres. De må ikke stå på stierne, fordi 
skraldemandens maskiner maks kan række 10 m. I forhold til tømninger, vil det også 
blive justeret, i  forhold til om containeren skal tømmes hver eller hver anden uge. Vi 
skal have en afklaring på, om vi betaler pr. tømning, og om der er forskel på prisen for 
tømning af en stor container eller lille container. Det er kun restaffald, vi skal betale 
for, genbrugsaffald betales af kommunen. Vi mødes kl. 18 ved næste bestyrelsesmøde 
ved Bredkær 2. Beboerne i Baunebakken vil blive orienteret om affaldsøernes 
placering på en ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære 
generalforsamling deltager jurist og den ansvarlige for affaldssortering fra Hvidovre 
kommune. 
 
Dorte sørger for kopi af kort over Baunebakken på A3 papir. 

 
 

6. Kontakt til Entreprenøren 
Lene oplyste, at hun i fortsættelse af drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde har 
været i kontakt med Allan.  
 
Lene og Jacob aftaler et møde med Allan og prøver at afklare problemerne, så vi kan 
forsøge at få det løst. 
 

7. Status på parkbelysning 
Henrik oplyste, at vi har modtaget mail fra Hvidovre kommune den 13. august 2019. 
Kommunen vurderer, at vi skal påregne 150.000 kr. eksklusiv moms til adskillelsen. 
Vi mangler stadig en del svar fra Hvidovre Kommune. 
 
Jacob foreslår, at Henrik svarer Hvidovre kommune, at det tilsendte tages til 
efterretning, men at vi fortsat mangler svar for drift og vedligehold og opsplitning af 
kommunens og grundejerforeningens del. Henrik skriver til kommunen. 

 
 

8. Eventuelt 
Henrik spørger til Hegn på Kærmark 51/bredkær. Bestyrelsen er enig i, at Henrik 
bekræfter, at tilbuddet accepteres hvis prisen stadig er den samme, så arbejdet med 
udskiftning af hegn kan gå i gang. 
 
Henrik oplyser, at der er nogen som har lavet en anmeldelse på en beboerne i 
området, fordi der drives it-virksomhed. Dette er generende for de øvrige beboere på 
grund af parkeringer fra kunder og 3-4 firmabiler. 
 
Vi har pt ingen regler for parkering af CVR-biler. 
 



Henrik spørger til carporten for Stendam 4. Jacob oplyser, at de registreringer vi har, 
ikke passer overens med de oplysninger, hun har. Jacob undersøger om hun kan få 
parkeringsplads nr. 514.  
 
Lene oplyste, at hun havde mødt rottefængeren en dag på Engkær. Der er stadig en 
del rotter i området. Rottefængeren anbefalede, at beboerne i Baunebakken sikrede 
sig, at der er sæt rustfrit stålnet (ikke almindelig hønsenet) omkring 
kloakudluftningen, så rotterne ikke kan komme den vej op fra kloakken, og at folk 
stopper med at fodre fugle, eller i hvert fald sikrer sig, at der ikke falder noget på 
jorden fra fuglefodringen, som kan tiltrække rotter. Tommy laver opslag på 
hjemmesiden. 
 
Dorte oplyser, at nybolig har fjernet billedet med bilen i haven fra boligannoncen for 
grundkær 43. 
 
Mødet slut kl. 20.53 


