
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 22. maj 2019 

Kl. 19.00 hos Lene, Engkær 14 

 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Jacob Kort, Peter Jørgensen, Flemming Norddahl Larsen, 
Dorte Gravesen, Tommy Friis Petersen og Lene Kærgaard,  
 
Afbud: Lars Friis Hansen 
 
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. Lene sender hjemmesidereferat til bestyrelsen til godkendelse. 

 
3. Meddelelser fra formand 

Henrik orienterer om tilbagevendende carportsag på Stendam, og at han har sendt 
mailkorrespondancen til Jacob og Jørn. Jørn og Jacob undersøger sagen. 
 
Allan har skrevet et brev til Henrik, hvor han spørger om, hvor store læs, han skal 
håndtere i forbindelse med storskrald. Man kan selvfølgelig ikke lægge et helt hjem 
ud til storskrald, f eks efter et dødsbo. Vi henholder os til de regler, som vi allerede 
har.  
 
Jacob siger, at problemet er også, at Allan selv gennem tiden har taget mere end han 
skulle. Allan har lov til at sige, når det er for meget. 
 
Henrik siger, at problemet er også, at storskrald der ikke bliver fjernet bliver sat hos 
en anden beboer i Baunebakken, og så skal Allan alligevel fjerne det. Jørn taler med 
Allan. 
 
Der er stadig problemer/udfordringer med parkering på Allingvej. Det er trailere 
fyldt med affald, lastbiler og campingvogne. Henrik kontakter Michael Daugaard og 
spørger om, der kan opstilles et skilt. Allingvej er en god indfaldsvej til København, 
hvor mange kan stille deres bil og trailere. 

 
4. Meddelelser fra kasserer 



Jacob har ikke nået at sende regnskab ud. Det er gået fuldstændig amok med 
opgravninger i området. I forhold til LER har der derfor været mange opgaver. 
 
Codan syntes, at vi skal have forsikringstjek. Det er ikke nødvendigt 
 
Foreningens CVR-nr er udløbet. Jacob har søgt om fornyelse. 
 
Bredkær 2 har fået oplyst, at de gratis kan tilmelde sig fibernet. Det er foreningens 
adresse. 
 
Alle har betalt kontingent for 2. Kvartal. 
 

5. Parkering i haverne i Baunebakken 
 

Henrik har fået en henvendelse fra en beboer vedr. parkering i haven. 
 
En beboer har et billede med sin bil parkeret i haven i en salgsannonce hos Nybolig. 
Henrik har kontaktet mægler og spurgt om billedet kan fjernes, alternativ at købere 
gøres opmærksom på, at man ikke må parkere i haven. Nybolig er ikke vendt tilbage 
med et svar. 
 
Foreningen har dispensation, der giver tilladelse til at bilerne må køre ind på stierne 
til af- og pålæsning. 
 
Bestyrelsen er enige om, at der ikke må parkeres biler inden for bommene i 
Baunebakken. Kun af- og pålæsning er tilladt. Det vil sige ingen handicapparkering og 
ingen parkering på stierne og i haverne. 

 
6. Parkbelysning 

 
Henrik omdeler information fra kommunen vedr. belysning i Baunebakken. 
Kommunen meddeler, at de ikke længe står for udgiften til drift og vedligeholdelse af 
anlægget. Dette medfører, at vi er nødt til at indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling. Det lange af det korte er, at vi skal have det arbejdet igennem. Vi 
har fået udsat svarfristen til den 1. august.  Vi skal lys på stierne ellers får vi ikke tømt 
affald om vinteren. Der er nogle af lygterne, som står på offentlig vej, og disse er nu 
taget ud af kravet fra kommunen. Kommunen mener ikke at tinglysningen er 
gældende, fordi den kun er underskrevet af en part. 
 
Jacob syntes, at det er problematisk, at vi skal overtage nogle lamper, som ikke er 
opdateret til den type pærer, der bruges i dag. 
 
Henrik vil gerne have, at vi overtager et anlæg, der er driftsikkert og fremtidssikret. 
Vi har en frist der hedder 1. august til at svare kommunen. 
 
Peter foreslår, at vi skal have penge for at overtage et ikke opdateret anlæg. Det er 
ikke fair, at vi skal betale for et anlæg, der med tiden skal udskiftes. 



 
Henrik konkluderer, at vi skal have nogle flere informationer i forhold til hvad det 
koster. Jacob foreslår, at vi tager et møde med kommunen, så vi kan indhente nogle 
tilbud på, hvad det koster at opdatere lamperne, så vi kan bruge de pærer, der er på 
markedet i dag. Henrik, Jacob og Jørn deltagager i møde med kommunen. Herefter 
holder vi et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor vi kan aftale det videre forløb. 
 
Peter foreslår, at vi kontakter en elektriker, for at høre, om der er kommet nogle 
pærer, som faktisk kan anvendes. 
 
Dorte prøver at spørge en elektriker, så vi får svar på om der er opfundet en ny 
lyskilde, der kan bruges i de gamle fatninger i Albertslundlampen. 
 
Henrik skriver til Anne og beder om et møde, hvor der bliver truffet nogle 
beslutninger og talt om frister. 

 
7. Administrator til Facebook 

 
Peter fortæller, at der også er to andre beboere som står som administratorer, men vi 
i bestyrelsen skal have en beslutning om, hvem der skal administrere Baunebakke 
gruppen på Facebook.  Peter foreslår, at vi kun holder vores hjemmeside ajour, og 
ikke administrerer Facebook. Det er beboernes gruppe ikke bestyrelsens.  
 
Bestyrelsen er enige om, at Peter bliver stående som administrator, men vil være 
passiv. Peter skal blot have muligheden for gå ind i gruppen, hvis der skulle opstå et 
problem. 
 

8. Eventuelt 
Tommy har et spørgsmål omkring hjemmesiden. Peter og Tommy mødes en dag og 
får spørgsmålet afklaret. 
 
Tommy vil også gerne have billeder af bestyrelsesmedlemmerne lagt på 
hjemmesiden. 
 
Dorte foreslår, at vi tager billederne på vores rundtur. 
 
Dorte har set i reguleringsplanen omkring beplantning i vores område. Henrik 
fortæller at mange beboere selv har sat træer. Disse er selv forpligtet til at 
vedligeholde og beskære træerne. 
 
Flemming spørger, hvornår han kan kontakte Allan som kontaktperson. For der 
steder i området, som trænger. Flemming kan kontakte Allan, når der er behov for 
det. Flemming og Jørn koordinerer kontakten til Allan. 
 
Peter oplyser, at de har haft rotter i haven. De har fanget 9 rotter på 14 dage i 
klapfælder. Kommunen har været ude og sætte gift op. De sidste 3 uger har der ikke 
været tegn på rotter. 



 
Peter vil prøve tjekke på nettet, fordi han har en svigersøn, som måske give os noget 
information om lamperne på stierne. 
 
Lene oplyste, at nogle af deres venner har kig på et hus i baunebakken. De nuværende 
ejere har valgt at blænde den ene udgangsdør. Er det noget, som 
vi/grundejerforeningen kan have noget imod. Der er i bestyrelsen enighed om, at det 
ikke er et problem. Det er der flere beboere, der har valgt at gøre. 
 
Henrik har haft møde sammen med Jørn hos Bengt, vedr. det brev Bengt har sendt. 
Bengt mente, at det var en misforståelse. Mødet endte med, at det blev aftalt at 
plankeværket blev malet grønt, og at beplantning efterhånden ville vokse op, og 
dække plankeværket. 
 
Jørn oplyser, at invalidepladsen ved Engkær 33 er fjernet og området reetableret. 
 
Jørn har bestilt Allan til at male plankeværk. 

 
 

Mødet slut kl.  21.26 


