
Referat 

Bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2019 
Kl. 19.00 hos Tommy, Drivkær 32 

 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Jacob Kort, Peter Jørgensen, Dorte Gravesen, Tommy 
Friis Petersen. Lars Friis Hansen og Lene Kærgaard  
 
Afbud: Flemming Norddahl Larsen 
 
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 orienterer om kommentarer på facebook vedr. indbrud i biler. Nogle foreslår 
private vagtværn og videoovervågning, andre indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling. Indbrud i biler har været drøftet flere gange i bestyrelsen og på 
generalforsamling. Bestyrelsen kan sagtens forstå beboernes frustration, men vi har 
ikke en løsningpå problemet, der vil kunne forhindre tyveri og hærværk på bilerne .  
 
Jørn foreslår, at kommunen bliver kontaktet vedr. skilt der henviser til offentlig 
parkering. Parkeringen er ikke offentlig, den tilhører Baunebakken. Henrik skriver til 
Michael Daugaard i Hvidovre kommune. 
 
Jørn gør opmærksom på, at kommunen ikke har reageret på henvendelse vedr. 
Handicapparkering på Allingved ved Stendam. Der må ikke holde biler parkeret. Der 
er parkering forbudt, og kommunen har etableret en handicap parkering. Henrik 
spørger Michael Daugaard, hvordan de kan etablere en handicapparkering, når man 
ikke må holde der. 
 

 
4. Meddelelser fra kasserer 

 
Jacob har udsendt opkrævning for 3. kvartal og for 2. kvartal har alle betalt. Der er p.t. 
ikke meget gang i hussalget.  



 
5. Status på parkbelysning 

 
Henrik, Jørn og Jacob har holdt møde med Hvidovre kommune. I mødet deltog en 
dame fra Hvidovre kommunen, som blev sendt tilbage med en række spørgsmål, som 
hun skulle afklare.  
 
Jacob foreslog, at med Baunebakken byttede lamper med kommunen, så vi undgik 
mange målere, og opgravning af hele vores område, for at trække nye kabler. Hvis 
man ligger et kabel igennem græsset ved runde P, kan vi måske nøjes med at sætte én 
måler op. 
 
Det blev også forsøgt, at få udsat overdragelsesdagen. Kommunen har bolden lige nu. 
 
På mødet blev der også spurgt til, hvad kommunens serviceaftale med Ørsted koster. 
Det har kostet kommunen 650 kr pr. lampe om året at drifte lampen. Det vil sige 
strøm, udskiftning af pærer og vedligehold. 
 
Peter foreslår, hvis vi selv skal skifter lamperne, at vi så får lavet en sti af gangen om 
året. Så får vi ikke hele udgiften på en gang. 
 
Jacob syntes, at det bedste ville være, hvis Ørsted stod for driften, og at vi fik en 
serviceaftale med dem. 
 
Kommunen er informeret om, at vi/Baunebakken skal bruge 4 uger til indkaldelse til 
ekstraordinær generalforsamling. 

 
6. Eventuelt 

 
Jørn har fået henvendelse fra beboer på Kærmark vedr udskiftning af hegn. De vil 
gerne have en hæk i stedet for. Bestyrelsen fastholder, at det fortsat skal være et 
plankeværk. 
 
Jacob oplyser, vedr. arbejdet omkring Fibernet. Vi har giganet i vores Internet i 
Baunebakken. Det er ikke gratis at bruge internettet, fordi man overgår til Fibernet. 
Det kan ikke betale sig, fordi vi har giganet.  
 
Jacob har talt med Jørn, vedr de opgaver, som Allan endnu ikke har fået udført. Allan 
har fået en ny kontakt i Valby, der betyder at han har fået en del mere arbejde. 
Kontrakten med Allan udløber april 2022. 

 
Jørn foreslår, at Allan bliver inviteret til næste møde, hvor en 2-3 stykker fra 
bestyrelsen. Lene prøver at tale med Allan.  
 
Tommy har fået mail fra dk-hostmaster om overflytning af vores domæne. Tommy 
har ikke kendskab til, at nogen har bedt om det. Tommy kontakter dem, for at høre, 
hvad det drejer sig om, og hvem der har bedt om overflytningen. 



 
Henrik foreslår, at vi skal overveje at få nedskrevet lidt ned omkring nabostøj. 
 
Henrik spørger til, hvordan det går med bytning af p-plads på lille Klardam. Jørn og 
Jacob følger op på den. Henrik vil rigtig gerne have, at den bliver afsluttet, for det er 
en gammel sag. 
 
 

 
Mødet slut kl.  20.37 


