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Bestyrelsesmøde onsdag den 2. september 2020 
Kl. 19.00 hos Tommy, Drivkær 32 

 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Jacob Kort, Dorte Gravesen, Tommy Friis Petersen, Lars 
Friis Hansen og Lene Kærgaard 
 
Afbud: Peter Jørgensen 
 
Udeblev: Flemming Norddahl Larsen (fraflyttet) 
 
Referent: Dorte Gravesen 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt af alle pr. mail efter mødet og lagt på hjemmesiden den 27. 
august 2020.  

 
3. Meddelelser fra formand 

Der har været et par henvendelser vedr. placeringen af den kommende affaldsø på 
kærmark. Affaldsøen flyttes nogle få meter i forhold til oprindelig plan, ned i bunden 
af vendepladsen. Årsagen er, at der står træer i vejen, placeringen er tæt på 
bebyggelse og el-kabler i jorden. 
 
Vi får flere og flere anmodninger om køb af mere end 1 p-plads eller carport. Det kan 
ikke lade sig gøre. Vi opfordrer igen til, at alle beboere vejleder sine gæster om, hvor 
man kan parkere som gæst i området. 

 
4. Meddelelser fra kasserer 

Når affaldssorteringen starter op, afhenter kommunen de containere som 
entreprenøren sorterer affald i. Entreprenøren vil nemlig ikke længere skulle 
indsamle affald foran husene, da beboerne fremover selv sorterer det i de nye 
containere. Med hensyn til reelt storskrald, kan man overveje, om der fremover skal 
være en form for åbningstid i materialegården, hvor man kan komme og aflevere 
storskrald. Herefter kan kommunens biler komme og afhente storskraldet i 
Materialegården. Haveaffald kan, som nu, afleveres på pladsen på Kærmark som også 
tømmes af kommunen. 
 
Jørn har indkøbt nye skilte og folier vedr. ”3 ton”-begrænsning og nr-skilte til p-
pladser. 



2 
 

 
Der har været 1 udmelding fra antenneforeningen siden sidst. 
 

5. Generalforsamling – indkaldelse og opgavefordeling 
Vi vil gerne have forhåndstilmelding fra alle deltagere i år, så vi ved med sikkerhed, 
hvor mange der forventes at dukke op – ellers er det svært at bedømme, om 
arrangementet overhovedet kan gennemføres mht. forsamlingsforbud mm.  
 
Covid-19 restriktioner:  
Vi ønsker at passe på hinanden. Derfor har bestyrelsen besluttet, at der vil være 
følgende restriktioner på årets generalforsamling: 
 
Vi henstiller til, at der kun tilmeldes 1 deltager pr. husstand og at man ikke dukker op 
uden at have tilmeldt sig på forhånd. Vi udleverer mundbind ved indgangen og der vil 
være håndsprit i lokalet. Vi bestræber os på at have et tomt sæde mellem hver 
deltager. 
 
Der vil IKKE blive serveret mad eller drikkevarer på generalforsamlingen. 
 
Dorte undersøger om der er nogle Corona-begrænsninger i kommunens lokaler og 
hvor mange siddepladser, der er i auditoriet. 
 
Lene indkøber Mundbind/håndsprit. Dorte medbringer afspærringstape til stolene. 
Tommy laver en liste over alle grundejere til generalforsamlingen. 
 
Vi bestræber os på at udsende indkaldelsen i førstkommende weekend. Dorte printer 
og Lene omdeler til alle husstande. 
 
Dorte sender endelig indkaldelse til webmaster og advokat, når den er klar. 
 
Tommy retter tilmeldingen på hjemmesiden og fjerner forslag 5.2 som er trukket 
tilbage. 
 
Vi mødes igen den 16. september, når fristen for indkomne forslag er udløbet. Evt. 
indkomne forslag skal på hjemmesiden 17. september. 
 
Vi aftalte at mødes i lokalet en time for mødestart den 30/9 (altså kl. 17), så vi kan 
afspærre hver anden stol inden mødet. 
 
Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen vedr. belysning gennemgået. 
 

6. Status på sti-belysning 
Ørsted har nu bekræftet alle deres afgivne tilbud på skrift. Derudover har Jacob haft 
en dialog med Ørsted omkring en evt. opsætning af en enkelt prøvelampe i området 
efter generalforsamlingen. 
 
Hvis vi skal overtage driften af lamperne på stien, vil vi kræve at kommunen ændrer 
tinglysningen, så det ikke længere fremgår, at kommunen varetager driften. 
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Der skal kun etableres 2 målere fremover i stedet for nuværende 4 ved adskillelse af 
belysningen fra kommunens anlæg. 
 
Alle sti-lamper på Allingvej er fjernet. Der mangler lidt asfalt-arbejde enkelte steder. 
Derudover har Ørsted gravet nye kabler ned på Rebæk Allé, så der er klar til 
udskiftning af de store kommunale lysmaster på vejen.  
 

7. Status på affaldssortering i Baunebakken 
Henrik har talt med Hvidovre Kommune vedr. skraldebilens kørsel på stierne. 
Kommunen har lovet at stoppe kørslen omgående. 

 
Arbejdet med anlæg af underlag skrider frem. Entreprenøren er blevet en smule 
forsinket, da han flere steder er blevet stoppet af beboere, så projektet har trukket 
lidt ud. 
 
Når underlagene er færdige, kontakter vi Torben fra kommunen, så han kommer ud 
og kigger på arbejdet. Herefter skal kommunen lægge skinner til containerne. 
 

8. Eventuelt 
 
Tommy må gerne rette ”dobbelt årstal” på de budgetter der ligger på hjemmesiden, 
hvis han får tid. 
 
Bestyrelsen skal underskrive en tinglysning på regnvandsbed foran nybygget hus på 
drivkær. Foran Drivkær 6 ligger en død, opgravet busk som ingen vil tage ansvar for 
at fjerne. Henrik beder Allan fjerne den.  
 
Der er kommet en forespørgsel fra administratorerne af Baunebakkens Facebook-
gruppe. De vil gerne rydde op i brugerne af gruppen. Bestyrelsen mener ikke, at vi må 
udlevere en grundejer-liste til administratorerne af hensyn til 
personbeskyttelsesreglerne. Desuden vil en sådan liste ikke angive, hvem der rent 
faktisk bor i området, men kun hvem der ejer husene. 
 
Der er behov for en opdatering af bestyrelsens liste over tildelte carporte og p-
pladser. Vi kan evt. omdele en skrivelse i alle postkasser og bede beboerne udfylde 
om de har p-plads eller carport (og hvilket nummer de har). 
 
Der er noget bøvl med nogle link vedr.  antenneforening på hjemmesiden. Vi skal ikke 
længere linke direkte til yousee’s hjemmeside, da vi ikke er herre over, hvor de 
lægger deres informationer. Vi retter teksten, så vi i stedet blot henviser til yousee.dk 
og oplyser, at man kan kontakte foreningens kasserer ved indmeldinger/udmeldinger 
til antenneforeningen. 
 
Næste møde afholdes 16.  september 2020, kl. 19.00 hos Lene. 

 
Mødet slut kl. 20.45 


