
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 25. september 2019 

Kl. 19.00 hos Peter, Bredkær 17 

 
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.  

 
3. Meddelelser fra formand 

Henrik oplyste, omkring etablering af stakit Kærmark 51, hvor beboerne har ønsket 
at etablere en låge i stakittet ud mod Bredkær. Bestyrelsen er enige om, at lågen i 
stakittet ikke kan accepteres, hvilket Henrik har underrettet beboerne om.  
 
Hjemmesiden skal opdateres, så Henrik står som formand og Jørn står som 
næstformand. 
 
Ejendommen Klardam 32 vil gerne købe græsarealet ud for deres ejendom. Jacob 
foreslår, at vi kontakter teknisk forvaltning for at høre om vi sælge arealet. Henrik 
kontakter forvaltningen for at høre om vi må sælge. Inden evt. salg, skal der afholdes 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
Henrik rejse spørgsmålet om p-pladsproblemet Stendam og stråkær. Jørn har bestilt 
4 p-pladsskilte, så vil kunne få en parkeringplads på runde P. Jørn kontakter 
beboerne, så der kan komme på styr på parkingspladsproblemerne.  
 
Beboer på Engkær  har rettet henvendelse til Henrik i forbindelse med noget 
ombygning. De har spurgt om de måtte fjerne efeuen, hvilket beboerne er oplyst om, 
at de ikke må, fordi det står i reguleringsplanen. Hvis de i forbindelse med deres 
ombygning ødelægger fællesarealet, skal de selv sørge for reetablering. 
 



Henrik har udarbejdet en Velkomstfolder, som er tænkt skal ligge på  bestyrelsens 
foreningsdrev. Det er meningen, at den tilpasses beboerne på de enkelte stier, fordi 
der nogle steder er problemer med parkering på stierne, andre steder er det 
hundeefterladenskaber o.s.v.. 
 
Henrik har fået en henvendelse fra en anden grundejerforening om etablering af 
ladestandere. Henrik har oplyst pågældende grundejerforening om, at forslaget blev 
stemt ned på vores generalforsamling. 

 
4. Meddelelser fra kasserer 

Jacob oplyste, at en beboer på Bredkær stadig ikke har betalt fællesudgifter. Der er 
tale om et dødsbo, men skifteretten har endnu ikke afsluttet sagen. Jacob kontakter 
skifteretten. 
 
Jacob har fået en henvendelse på LER, fra et firma der skulle grave ved Kærmark. 
Firmaet var ligeglade med, at de ikke måtte grave, de er så til gengæld heller ikke 
dukket op. 
 
Jacob oplyste, at Yousee har afskrevet gælden på 1237 kr. fordi regningen til 
grundejerforeningen var en fejl. Kreditnota er modtaget. 
 
Jacob har ikke sendt regnskab ud, fordi der ikke brugt penge siden sidste møde, 
udover de faste udgifter. 

 
5. Affaldssortering i Baunebakken 

Bestyrelsen har gennemgået Baunebakkens areal, med henblik på etablering af 
affaldsøer. Bestyrelsen har prøvet at tage hensyn til så mange beboere som muligt, og 
vi har besluttet at etablere 9 store affaldsøer og en lille. Henrik skriver til Hvidovre 
kommune, Teknisk forvaltning, der skal godkende placeringen af affaldsøerne af 
hensyn til brand og redning. Den nye affaldsordningen skal træde i kræft 1. april 
2020. 

 
6. Status på parkbelysning 

Henrik oplyste, at vi ikke slipper for at betale for lamperne.  
 
Jacob oplyste, at kommunen vil have 500 kr. pr lampe samt. Jacob tænker, at vi 
foreslår at vi siger nej til lamperne og etablerer nye lamper selv. Udover  de 500 kr. pr 
lampe, skal vi også betale 841 kr. pr. lampe pr år. Hvis vi går over til LED kan vi spare 
rigtig mange penge i strøm. 
 
Dorte kontakter en elektriker og får et tilbud på, hvad det koster at fået etableret ca 
200 nye LED lamper på stierne. Dorte og Jacob mødes hurtigst muligt med elektriker. 
 
Henrik meddeler kommunen, at vi skal have en generalforsamling, før der kan træffes 
en endelig beslutning om belysning på stierne. 

 
7. Uro om aften på den store legeplads ved runde P 



Henrik har fået henvendelse fra beboere, der følger sig generet af støj fra unge 
mennesker, der opholder sig på runde P om aften.  Politiet er kontaktet, men de har 
ikke tid til at komme, og beboerne har forsøgt, at hænge sedler op om, at vise hensyn. 
Udover støjen er det også et problem, at de efterlader affald og knuste glasflasker på 
legeplads, stier og i beboernes vindfang. Bestyrelsen har fuld forståelse for, at det er 
et problem for beboerne. Der er utryghed for beboerne omkring Runde P. Derfor 
fjernes bord og bænk sættet fra legepladsen. Det er en politiopgave, at løse problemet 
omkring de unge mennesker. 
 
Vi forsøger at lave et kort opslag til vores hjemmeside og facebook. De unge 
mennesker har ved henvendelse været voldsparate og det skaber utryghed. 
 

8. Opfølgning på møde med Entreprenøren 
Lene og Jacob har afholdt møde med Allan (vores entreprenør) den 12. september 
2019. På mødet drøftede vi en række af de udfordringer, som Allan står med i 
forbindelse med sit arbejde i Baunebakken. 
 
Bestyrelsen er enige om, at 

 Lene orienterer Allan om forhold der vedrører hans arbejdsopgaver, efter 
hver bestyrelsesmøde 

 Allan orienteres, når der er arrangementer i Baunebakken, som medfører 
ekstra affald (fastelavn) 

 
Flemming og Jørn tager et møde med Allan. 

 
Beboerne skal sikre, at egne blomsterkrukker på fællesarealer, skal placeres, så de 
ikke er til gene i forbindelse med entreprenørens græsslåning. Entreprenøren skal 
kunne køre med sin græsslåmaskine hen over fliserne. Vi tager det op igen til foråret, 
fordi græsslåning er ophørt. 
 

9. Eventuelt 
Bestyrelsen følger udviklingen i forhold til YouSee’s udmelding om udskiftning af en 
række kanaler fra fuldpakken til bland selv pakken. Pt ser det ud til, at Discovery 
networks vil opsige samarbejdet med YouSee. 
 
Tommy oplyste, at vores webmail igen fungerer. Tommy prøver at undersøge 
muligheden for spamfilter på grundejerforeningens mailadresser. Jacob modtager en 
del spammails, som det ville være rart at være fri for. 
 
 
 
 
 
Mødet slut kl. 21.10 


