
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 23. oktober 2019 

Kl. 19.00 hos Lars, Stendam 14 

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

 
3. Meddelelser fra formand 

Henrik oplyste, at der er fundet en parkeringsløsning på Runde P for beboerne på 
stendam. 
 
Henrik har fået en henvendelse fra kommunen vedr. affaldscontainere. Kommunen 
laver et stort samlet indkøb, så det betyder, at vi indtil videre ikke skal betale for 
affaldscontainere. 
 
Henrik har indleveret oplysninger om affaldsøernes placering til teknisk forvaltning.  

 
4. Meddelelser fra kasserer 

Jacob oplyste, at han har opkrævet kontingent for 4. kvartal. Der er to beboere, der 
ikke har betalt, den ene er stadig det endnu ikke afsluttede dødsbo. 
 
Vi har en elinstallation i et antenneskab, som er uden måler. Det er blevet ulovligt, 
hvorfor det skal udbedres. Det er grundejerforeningen, der skal betale for at få sat 
målertavle op. Jacob kontakter Jørn, fordi der skal en nøgle til åbne for 
antenneskabet. 
 
Jacob har sendt regnskabet ud. Jacob gennemgik regnskabet og kommenterede 
afvigelserne. 

 



5. Affaldssortering i Baunebakken – herunder evt. aflåsning af containere 
Peter har ønsket en drøftelse af, hvorvidt affaldscontainerne skal aflåses, så vi ikke 
risikerer, at andre end beboerne – feks erhvervsdrivende - smider affald i vores 
containere. De affaldscontainere, som bestyrelsen har bestilt, har mulighed for 
aflåsning. Efter en drøftelse, var bestyrelsen enige om, at vi starter uden aflåsning af 
containerne, fordi vi forudser, at folk vil sætte affaldet ved containeren, hvis de har 
glemt nøglen. Hvis det viser sig, at andre benytter vores affaldscontainere, må vi 
indføre aflåsning. 
 
Låsene på affaldscontainerne vil i så fald blive stillet om, så det er samme lås som 
bruges til bommene. Bestyrelsen overvejer så muligheden for at indkøbe ekstra 
bomnøgler som fordeles med 2 ekstra nøgler til samtlige husstande i Baunebakken. 
 
Lars foreslog, at vi droppede den store affaldsø ved lille Klardam af hensyn til 
naboerne. Antallet af affaldsøer er derfor reduceret til 8. 
 
Henrik har fået en henvendelse fra kommunen vedr. affaldscontainere. Kommunen 
laver et stort samlet indkøb, så det betyder, at vi indtil videre ikke skal betale for 
affaldscontainere. 
 
Henrik har indleveret oplysninger om affaldsøernes placering til teknisk forvaltning.  
 
Vi afventer svar/godkendelse fra teknisk forvaltning. 

 
6. Status på parkbelysning 

Jacob og Dorte har afholdt møde med elektriker, der lever af at lave parkbelysning. 
Han var rystet over prisen fra kommunen. For at undgå beskadigelse af ledninger, 
ville elektrikeren gerne have, at kommunen ikke stod for afmontering af lamperne, 
hvis vi skulle have nye lamper. Firmaet kører også med finansieringsløsninger, men 
han var i tvivl om, om han måtte tilbyde det til foreninger. Der er dog allerede i dag 
tingslyst 10.000 kr pr husstand til hæftelse for foreningens evt. gæld, så umiddelbart 
er det ikke et problem. Elektrikeren var helt enig i, at det var en dårlig ide at købe de 
gamle lamper, fordi de ikke er tidssvarende.  
 
Henrik har meddelt kommunen, at vi ikke er positiv indstillet overfor kommunens 
tilbagemelding om køb af lamperne på stierne. Vi afventer stadig svar fra kommunen, 
og vi skal stadig også have afholdt en generalforsamling. 

 
7. YouSee 

YouSee er stadig i gang med forhandling med Discovery. Canal digital og Viasat har 
slået sig sammen. 
 
Henrik har modtaget henvendelse fra beboer, der spørger om muligheden for at, få 
åbnet kabel TV-nettet, så man kan bestille fastspeed i stedet for YouSee via 
fastspeed.dk 
 



Jacob oplyser, at han har på fornemmelse at fastspeed er en døgnflue. Det er bla en 
tidligere medarbejder fra YouSee, der har startet fastspeed.dk.  Vi kan måske godt få 
Fastspeed, fordi det kun er YouSee kunder, der har muligheden for at tilmelde sig 
Fastspeed. YouSee skal give tilladelse til Fastspeed. Jacob kontakter YouSee, 
foreningsservice, for at høre om at Fastspeed kan/må benytte YouSee’s kabel-TV net. 
 
Jacob svarer beboeren på henvendelsen. 
 
Jacob oplyser, at vi har modtaget brev/information fra YouSee om vores kabel-TV. Vi 
afventer med sætte det på vores hjemmeside, til vi ved, hvad der sker. YouSee er ikke 
færdige med forhandlingerne. Vi kan ikke lade andre tv-udbydere sende på YouSee 
anlægget. 
 

8. Opfølgning på møde med Entreprenøren 
Bestyrelsen drøftede entreprenørens reaktionen på bestyrelsens foreslåede tiltag.  
Plankeværk kærmark/Bredkær mangler maling. Der er malet 8 brædder. Resten skal 
også males. 
 
Flemming oplyser, at der er klippet efeau ved legepladsen ved Runde P. Plankeværket 
Kærmark/Bredkær mangler at blive malet færdig, men vejret har heller ikke været til 
det. 
 
Bestyrelsen er glade for, at Entreprenøren nu kun samler affald det ind, som han skal. 
 
Der var enighed om at fortsætte samarbejdet med entreprenøren som nu, fordi 
Flemming har rigtig god kontakt med ham, og entreprenøren udfører arbejdet på 
fuldt tilfredsstillende vis. 
 

9. Eventuelt 
Dorte nævnte dialogen på facebook omkring lugten fra brændeovne. Bestyrelsen er 
enige om, at der er lovgivning på området, og at vi ikke begynder at lave særlige 
regler for området. 
 
Flemming oplyser, at det ser ud til, at det hus, der bliver bygget på Drivkær er højere 
end de andre. Det skyldes måske synsbedrag. Hvidovre Kommune har godkendt 
byggeriet, så vi må formode, at huset har de mål, der er gældende for området. 
 
Tommy foreslår, at hjemmesidereferatet allerede lægges på hjemmesiden, så snart 
Lene har modtaget bestyrelsens godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet på 
mail. Vi skal lige tjekke, om det ikke står i vedtægterne, at referatet skal godkendes på 
bestyrelsesmødet. 
 
Tommy har spurgt Get Care, om han kan få afhentet affald på sin privatadresse på 
grund af handicap. Han har endnu ikke fået noget svar fra Get care 
 
 
Mødet slut kl. 21.06 


