
Referat 
 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. marts 2020 
Kl. 19.00 hos Lars, Stendam 14 

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

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 

Ingen meddelelser. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Ingen meddelelser. 

 
5. Indkomne forslag til generalforsamling 

Bestyrelsen har modtaget 2 forslag til generalforsamlingen. Det ene forslag drejer sig 
om udbedring af huller på runde P. Det andet forslag vedrører overtagelse af driften 
af parkbelysning – Begge forslag lægges på hjemmesiden 11. marts. 
 
Jacob foreslår at bestyrelsens varslede forslag vedr. belysning på stierne trækkes 
tilbage, idet vi endnu ikke har fået svar fra kommunen vedr. tegninger over 
forsyningen i området. Vi mangler derfor realistiske tal vedr. en evt. adskillelse af 
forsyningen og kan derfor ikke fremsætte et ordentligt gennemarbejdet forslag. Jacob 
har kontaktet Ørsted, Radius og Reel-Installation vedr. en pris på adskillelsen af 
Baunebakkens sti-belysning fra kommunens. Hverken Ørsted eller Radius har 
tegninger over, hvor forsyningen kommer ind i området, så det vil blive en stor udgift 
for foreningen, hvis vi have en installatør til at gennemgå det hele og give et tilbud på 
adskillelsen. Vi mener stadig ikke, at det er rimeligt, at kommunen smider udgiften og 
al det opsøgende arbejde vedr. adskillelsen over på os. Vi har bedt kommunen om 



hjælp til at skaffe tegninger og afventer svar fra Michael Daugaard fra Vej og Park. 
Michael Daugaard er ikke vendt tilbage i tide til at få forslaget ud. 
 
Jacob vil give information om status på stibelysning på generalforsamlingen. 
 
Enighed om at vi trækker forslaget tilbage og melder det ud på hjemmesiden. Der vil 
evt. kunne afholdes en ekstraordinær generalforsamling inden sommeren 2020. 
 
 

6. Generalforsamling – opgavefordeling 
 
Dags dato er 19 husstande tilmeldt. 
 
Dorte har sendt indkaldelse og regnskab/budget til advokaten og sender de 
indkomne forslag til advokaten efter mødet. 
 
Tommy lægger de indkomne forslag på hjemmesiden 11. marts. 
 
Bestyrelsen mødes i auditoriet den 25. marts 2020, kl. 17.30. 
 
Jørn tager sig af madbestilling, indkøb af drikkevarer mm. samt blanke stemmesedler. 
Tommy trækker en liste over alle husstande, så vi kan registrere fremmødte (lene 
tager sig af registreringen på dagen). 
Henrik medbringer klokke. 
Nøgle til lokalet afhentes i receptionen.  
Jacob sørger for PC og stikdåse. 
 

 
7. Status på sti-belysning 

Dorte og Jacob har været rundt og gennemgå alle lysmaster i området og har 
fejlmeldt 3 master til Ørsted, hvor dækslet var beskadiget 
 
Jacob og Dorte har arbejdet videre på indhentelse af tilbud og priser mm. Der er 
stadig stor forskel på de modtagne tilbud, så vi overvejer at få et tredje tilbud. 
 
Der er stor forskel på elektrikernes vurdering af de forskellige foreslåede lamper, så 
vi savner en prøveopstilling af forskellige modeller for at kunne vurdere lyset i dem. 
 

 
8. Status på affaldssortering i Baunebakken pr 1.4.2020 

Intet nyt siden sidste møde – kun larmende tavshed fra kommunen. 
Vi får ingen info fra kommunen, så vi kan informere vores beboere. Vi er ret skeptiske 
på, om vi kommer til at sortere affald korrekt pr. 1. april og er kede af at vi ikke kan 
give ordentlig information til beboerne og få skudt projektet ordentligt i gang. 
Affaldssorteringen er vedtaget ved lov – og kommunen har derfor pligt til at sørge for 
at alle husstande sorterer deres affald. 
 



 
9. Eventuelt 

Tommy har fået at vide af kommunen, at han før sidste bestyrelsesmøde havde fået 
forkert information vedr. ejerskabet af Rebæk Allé. Kommunen ejer Rebæk allé og 
står for vedligeholdelsen.  
 
Lene satte spørgsmålstegn ved, om vi fortsat skal acceptere at beboerne parkerer 
CVR-registrerede biler i området, men til gengæld ikke kan tillade en enkelt 
handicapplads til en beboer, der har behovet. Der er stor mangel på 
parkeringspladser, da mange husstande har flere biler. 
 
Jørn har afleveret fastelavnsregnskab til Jacob. 
 
Jørns nøgler skal overdrages, når han udtræder. Det taler Jørn og Jacob om.  
 
Peter lægger en reminder om generalforsamlingen 25. marts ud i Facebook-gruppen. 
 
 
 

Mødet slut kl. 20.03 


