
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 29. januar 2020 

Kl. 19.00 hos Lene, Engkær 14 

 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Jacob Kort, Dorte Gravesen, Peter Jørgensen, 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, at der, forud for Nytårsaften, var hærværk på 3 skraldespande. 
Skraldespandene er udskiftet. Skraldespandene koster 1.200 – 1.500 kr. pr. stk.  
 
En beboer har foreslået at buske på flagpladsen beskæres. Henrik har givet beskeden 
videre til Flemming, der ser på det. 

 
4. Meddelelser fra kasserer 

Jacob oplyste, at der er 7 beboere, der har meldt sig ud af YouSee.  Jacob har 
indberettet Copydan-afgift for grundpakken, så der kommer en faktura på ca. 
140.000, hvilket er 7000 kr. mindre end vi plejer. Det skyldes, at vi nu kun har 
grundpakken. De beboere, der har vælg-selv-pakker får 3 point ekstra i 3 måneder, 
som kompensation for de problemer der var med bland-selv i starten af året. Yousee 
kommer og monterer måleren på El-skabet senere på året. Det skal været lavet inden 
den 31.12.2020. YouSee har givet tilbud på udførelsen af arbejdet på 12.500 kr., som 
vi har accepteret. 
 
Banken har sendt en meddelelse vedr. vores investeringspulje, som vi risikerer 
negativt afkast på i 2020, Det er ikke ønskværdigt at oprette en bankkonto, fordi vi 
risikerer at skulle betale for indestående på kontoen, fordi vi på nogle tidspunkter 
kommer over 750.000 kr. At lave en foreningskonto i en anden bank koster omkring 



100-200 kr. om måneden, så det kan heller ikke betale sig. Vi ser tiden an og følger 
udviklingen.  
 
Jacob har sendt regnskab for 2019 rundt til bestyrelsen. Der mangler oplysning om 
afkast på værdipapirerne. Derudover har vi et overskud 36.600. Vi har fået lidt flere 
penge ind på kontoen, fordi vi har sat kontingentet lidt op. Så der er lidt flere penge at 
bruge af til evt. vedligehold. Herudover skal vi huske, at der også var en udgift på 
12.000 kr. om måneden sidst på året til belysning på stierne. 

 
5. Konstituering af bestyrelsen 

Lene har meddelt, at hun ønsker at stoppe som sekretær med udgangen af januar 
måned 2020. Dorte overtager sekretærfunktionen fra den 1. februar 2020. Den øvrige 
del af bestyrelsen fortsætter uændret. 
 

6. Rotteplage i Baunebakken 
Henrik oplyste, at han har fået en henvendelse fra en beboer, der oplyste, at han 
havde fundet 2 døde rotter på legepladsen ved runde P. Beboeren har spurgt, hvad 
bestyrelsen og entreprenøren gør i forhold til rottebekæmpelse. Beboeren er oplyst 
om, at det er kommunens opgave at tage sig af rottebekæmpelse, og at alle er 
forpligtet til at orientere kommunen, hvis man ser rotter. 
 
Desuden har bestyrelsen på baunebakken.dk opfordret beboerne til, ikke at fodre dyr 
udenfor, samt sikre kloakudluftningen på taget, så rotterne ikke kan komme den vej 
ud. 
 
Bestyrelsen er enige om, at Entreprenøren kan orientere kommunen eller en fra 
bestyrelsen, hvis han ser rotter eller tegn på rotter. Men han skal ikke rottebekæmpe 
eller direkte se efter rotteefterladenskaber. 
 

7. Godkendelse af regnskab for 2019 
Se pkt. 4 
 

8. Generalforsamling 
Den udsendte dagsorden blev gennemgået. Jørn, Flemming og Peter ønsker ikke 
genvalg. Lene Fratræder bestyrelsen. 
 
Jacob undersøger om revisor og revisorsuppleant ønsker genvalg. 
 
Jacob har talt med en beboer omkring opsætning af ladestandere. Der er rigtig mange 
steder, hvor man ikke må trække strøm fra, så opsætning af ladestandere er ikke 
umiddelbart en mulighed. Vi afventer og ser hvad der kommer af evt. forslag. 
 
Der er enighed om, at der sættes en notits på baunebakken.dk om dato for 
generalforsamling. 
 



På generalforsamlingen vil vi bede advokaten spørge de fremmødte beboere, om det 
er i orden at mødet optages på tlf., og der kun skrives et konklusionsreferat i stedet 
for et mundret referat. 
 

9. Status på parkbelysning 
Henrik oplyste, at der stadig ikke er nyt fra kommunen. 
 
Jacob oplyser, at vi ikke kan få lov til at overtage lygtepælene uden betale 500 kr. pr 
stk.  
 
Henrik oplyser, at kommunen ikke vil svare på, hvor der står, at kommunen gerne må 
overdrage driften af belysningen til trods for, at det er tinglyst. Jacob foreslår, at vi 
laver et forslag, der er forholdsvis neutralt, så det er generalforsamlingen der træffer 
afgørelsen.  
 
Jacob foreslår at vi får 2 tilbud. Et hvor lysmasterne bliver stående – det vil sige, at vi 
køber lysmasterne af kommunen - og et hvor kommunen fjerner lysmasterne, og vi 
selv sætter nye master op. Det skal være generalforsamlingen der beslutter, om vi 
skal have den ene eller den anden model. Jacob vil gerne lave et oplæg til næste 
bestyrelsesmøde.  
 
Jacob foreslår, at vi overvejer en anden advokat, der vurderer hvorvidt det er lovligt, 
at kommunen er ligeglade med, at det er tinglyst, at de skal afholde omkostningerne 
til driften og belysningen af stierne. Men det vil koste foreningen mange penge at få 
en vurdering. Der er dog foreninger, som har vundet over kommunen i forhold til 
belysning. Bl. A, i Egedal kommune. 
 
Dorte oplyste, at kommunen ville lægge hovedbelysningen på Rebæk Alle om, så det 
skal vi ikke betale for. 
 
Dorte kontakter den beboer, som Jacob og Dorte tidligere har haft møde med, om 
udskiftning af belysning på stierne. Han skal komme med to tilbud – et hvor vi køber 
masterne af kommunen og selv skifter hovederne til nye LED-lamper, og et hvor vi 
sætter helt nye master og hoveder op. 
 
Henrik foreslår, at han også kommer med tilbud på, hvad det vil koste, hvis der skal 
forberedes til IP-kamera. 
 

10. Status på affaldssortering i Baunebakken pr. 1.4.2020 
Henrik oplyste, at der stadig ikke er nyt fra kommunen. 
 
Jørn anfører, at det nye affaldssystem kan få betydning i forhold til entreprenøren, 
fordi han dagligt vil blive nødt til at rydde op omkring affaldscontainerne. 

 
11. Fastelavn 

Tilmelding til fastelavn blev gennemgået. Jørn indkøber tønder og fastelavnsris mv. til 
børnene. 



 
Lene, Peter, Jørn og Henrik deltager på dagen. Jørn står for det praktiske. 
 

12. Eventuelt 
Tommy skal bruge hjælp til madtilmelding til generalforsamlingen. Peter hjælper 
Tommy med det. 
 
Tommy minder om billeder af bestyrelsen til hjemmesiden. Billederne bliver taget på 
1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 
 
Lene oplyste, at YouSee holdt på runde P den 21. januar 2020 med deres info-bus i 
tidsrummet 16-20. Det gik fint, og der var 20-25 beboere, der benyttede sig af 
muligheden for at få afklaret deres spørgsmål. Kun en enkelt beboer ønskede at 
opsige aftalen med YouSee. 
 
 
Mødet slut kl. 20.51 


