
Referat 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. april 2019 

Kl. 19.00 hos Henrik, Allingvej 70 

 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Jacob Kort, Peter Jørgensen, Flemming Norddahl Larsen, 
Dorte Gravesen, Lars Friis Hansen, Tommy Friis Petersen 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. Konstituering af bestyrelse 

Næstformand: Jørn Henningsen 
Sekretær: Lene Kærgaard 
Bomnøglesalg: Jørn Henningsen 
P-Pladsskilte: Jørn Henningsen 
Kontaktudvalg: Henrik Wifstrand og Jørn Henningsen 
Kontakt til Entreprenør: Jørn Henningsen og Flemming Norddahl Larsen 
Webmaster til Baunebakken: Tommy Friis Petersen 
 
Herudover tilbød Peter, at han gerne – indtil videre - ville fortsætte opgaven med at 
være Facebook-administrator. 

 
 

4. Meddelelser fra formand 
Henrik oplyste, at HOFOR nu er færdig med arbejdet på Allingvej. Det har fungeret 
fint og tidsplanen er overholdt. HOFOR har taget de hensyn, der var muligt. Til 
gengæld er der lidt problemer med Hvidovre Kommune nu. De løfter store asfalt 
klumper op i luften og smadrer dem i jorden. Dette giver store rystelser i husene. 
Henrik har kontaktet dem, og de har fundet en anden løsning. 
 

 
5. Meddelelser fra kasserer 



Jacob gennemgik regnskabet. Der er 200.000, som er investeret, som giver lidt afkast. 
Materialegården bruger ikke mere strøm end de skal. Jacob har talt med YouSee 
omkring strømforbruget på tv-anlægget. På grund af antallet af forstærkere er 
forbruget normalt. Vi betaler ikke for mere strøm, end vi forbruger. En beboer har 
meldt sig ud af YouSee, så der er nu 3 beboere ialt, der ikke er med i 
antenneforeningen. 
 
Jacob har talt med YouSee om fibernet. Der kommer ikke fibernet i Baunebakken. Vi 
har giganet i kablerne. YouSee anbefaler, at vi ikke går på fibernet, fordi det ikke vil 
kunne betale sig for os. 
 
Generalforsamlingen kostede i år 3000 kr. 

 
6. Godkendelse af referat fra generalforsamling 

Godkendt.  
 
Lene foreslår, at fremtidige referater fra generalforsamlingen kun indeholder resume 
af drøftelser samt konklusioner på generalforsamlingen. Lene tror ikke, at der er 
nogen, der gider at læse de lange referater. 
 
Jacob mente ikke, at det var en god ide, fordi mange gerne vil følge med i egne og 
andres udtalelser.  
 
Jørn mente også, at vi godt fremover kunne lave resume- og konklusionsreferatet fra 
generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig for Peters forslag om, at vi på næste generalforsamling 
siger, at vi påtænker at skrive et resume- og konklusionsreferat, og at beboerne 
undervejs kan sige, hvis de ønsker deres egen kommentar ført til referat. Hvis der er 
modstand på generalforsamlingen, skriver vi referatet, som vi plejer. 
 

7. Planlægning af årets møder i bestyrelsen 
22. maj kl. 19 hos Lene. Lars kan ikke deltage i mødet 
26. juni kl. 19 hos Tommy. Vi mødes kl. 18 ved materialegården, Bredkær 2. 
14. august kl. 19 hos Dorte 
25. september kl. 19 hos Peter 
23. oktober kl. 19 hos Lars 
27. november 2019 kl. 17 hos Henrik (julefrokost kl. ca. 18) 
 

8. Fastsættelse af bestyrelsens refusion 
Refusionen fortsætter uændret. 

 
9. Eventuelt 

Henrik oplyste, at Bestyrelsen er nødt til at have en holdning til parkering i haven til 
opladning af el-biler. Vi drøftede det og besluttede, at vi skal have punktet på 
dagsorden til næste bestyrelsesmøde.  
 



Henrik oplyste, at vi har fået sat et hegn op med klinkebeklædning på bredkær ved 
materialegården, hvor beboeren på den anden side af hegnet har betalt halvdelen. Vi 
har modtaget en skriftlig henvendelse fra Bengt Lynggard Nielsen, fordi hegnet ikke 
er ikke i overensstemmelse med det, der står i reguleringsplanen.  
 
Henrik og Jørn tager et møde Bengt og Benny. 
 
Henrik oplyste, at han har fået en henvendelse fra en beboer Stendam, som skriver 
vedr. parkeringsplads på lille Klardam. Jacob undersøger sagen. Problemet er, at 
nogle af beboerne på Stendam gennem tiden har byttet rundt på 
parkeringspladserne. 
 
Jacob foreslår, at vi tager en bestyrelsesrundtur, så vi går en tur i området med nye 
bestyrelsesmedlemmer. Det bliver på junimødet, hvor vi mødes kl. 18 ved 
materialegården, Bredkær 2. 
 
Jacob og Tommy aftaler nærmere omkring database og LER. Peter deltager i mødet, 
da Peter også skal have overdraget web-masteropgaver til Tommy. 
 
Peter spurgte til Mercedes på Runde P, der holder uden nummerplader. Der er sat en 
seddel på forruden fra Politiet den 4. april. Jørn undersøger sagen nærmere. 
 
Jørn oplyste, at vi skal have etableret internetforbindelse til Allan, fordi han via 
internettet skal bestille om affaldsafhentning. Jacob foreslår, at Allan selv søger for, at 
han får internetadgang på en tablet eller en telefon, og han så fakturerer os for det. 
 
Mødet slut kl.  21.55 


