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Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. august 2020 
Kl. 19.00 hos Tommy, Drivkær 32 (udendørs) 

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

Der har i længere tid stået en toiletvogn på Engkær. Det har medført, at der er trykket 
lidt ned i armeringen/dræn på Engkær. En beboer har selv tilbudt at udbedre det. 
 
Der er en beboer, der har fået beskadiget sit tv-kabel. Det er ikke 
grundejerforeningen der skal dække reparationen. Grundejeren er i gang med egen 
forsikring. 
 
Bestyrelsen har modtaget endnu en ansøgning fra en beboer, der vil opsætte privat 
El-ladestander i egen carport. Bestyrelsen er bekendt med, at en enkelt beboer 
derudover er i gang med at indhente forskellige tilladelser fra Ørsted, kommunen, 
Radius, Hofor, Yousee mm. Problemet med opsætning af el-ladestandere i området er, 
at Ørsted har meldt ud, at de ikke vil give tilladelse til, at der kan trækkes strøm fra 
nogle af deres eksisterende el-bokse. Derudover er der gravet dræn og 
regnvandsbassiner ned på stier og parkeringsarealer, så det er ikke helt 
uproblematisk at grave i fællesarealerne.  
 
Formanden har været med i et kort indlæg i Lorry vedr. rotteplagen i området. 
Kommunen gør hvad de kan og har ansat flere folk, da antallet af rotteanmeldelser er 
steget markant i hele kommunen. 
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Til info er det stadig ikke tilladt at sætte rottespærre i kloakken. Hofor kan finde på at 
fjerne dem, når de finder dem. 

 
4. Meddelelser fra kasserer 

Alle beboere har betalt i 3. kvartal. Jacob oplever oftere, at ejendomsmæglere ikke 
giver besked, når en ejendom er handlet. Derfor ved vi ikke, at en ejendom har skiftet 
ejer, hvilket giver en del udfordringer i forbindelse med opkrævningen til 
grundejerforeningen. 
 
Der er tilmeldt 1 ny til antenneforeningen og udmeldt 1 siden sidst. 
 

5. Generalforsamling 30. september 
Vi stræber nu efter at få afviklet årets udsatte generalforsamling den 30. september 
2020. Lige nu ser antallet af Corona-smittede ud til at stige lidt igen, så vi er 
naturligvis opmærksomme på, om det er forsvarligt/lovligt, når vi nærmer os datoen. 
 
Vi talte om, at vi evt. kan lave en begrænsning på deltagerantallet ved kun at tillade 1 
beboer pr. husstand. 
 

6. Status på sti-belysning 
Henrik og Jacob har holdt møde med Hvidovre kommune vedr. belysningen omkring 
vores område. Kommunen etablerer nyt gadelys på Klardam og Rebæk Allé – og i den 
forbindelse bliver GF Baunebakkens sti-belysning koblet fra Hvidovre Kommunes 
belysning. Derudover fjerner kommunen de små stilamper, der står inde ved husene 
på Allingvej. Derfor er 3 skraldespande, som sad på de stilamper der bliver fjernet, 
nedtaget. De vil efter planen blive sat op igen senere. 
 
Kommunen står derved for det meste af udgiften til adskillelsen af belysningen, hvis 
vi skal overtage den. Endelig etablerer kommunen også et par af de målerskabe som 
er nødvendige for adskillelsen. Alt i alt var det et meget positivt møde. 
 
Derudover kunne kommunen skaffe os en kontakt til Ørsted - som vi ellers tidligere 
har fået at vide, ikke ville kunne hjælpe os. 
 
Dorte og Jacob har derfor holdt møde med Ørsted vedr. deres bud på evt. udskiftning 
af lampehoveder og fremtidigt drift/vedligehold. Vi gik rundt i området og kiggede på 
de nuværende lamper. Ørsted foreslog, at man forhøjede de lamper, der står placeret 
bag carporte, så de afgiver mere lys. De nuværende standere skal skiftes til ny 
klemme (type 2) for at være lovlige. Ørsted er vendt tilbage med et tilbud på 
udskiftningsopgaven.  
 
Hvis lamperne blev udskiftet til LED ville vi få MEGET mere lys i området. Vi fik også 
et tilbud på Ørsteds drift/vedligehold af lamperne fremover. Derved ville vi stadig 
skulle kontakte Ørsted ved fejlmelding - som beboerne kender det i dag på 
MitGadelys. 
 
Jacob arbejder videre på et forslag til generalforsamlingen. 
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7. Status på affaldssortering i Baunebakken 

Vores entreprenør er i gang med etablering af stabile underlag til affalds-øerne. Han 
bliver færdig i august. Underlaget på Store klardam er færdig.  
 
Der skal uddeles grønne spande til bioaffald til hver husstand, når affaldssorteringen 
træder i kraft. Vi ved endnu ikke, hvornår vi får dem fra kommunen. 
 
Vi forventer, at Hvidovre Kommune leverer informationsmateriale og vejledninger 
vedr. affaldssorteringen og håber at affaldssorteringen kommer i gang i løbet af 
september. Kommunen afventer stadig levering af containerne. 
 
Den ugentlige indsamling af storskrald skal revideres, når affaldssorteringen træder i 
kraft.  
 

8. Pasning/vedligehold af fællesarealer 
Allan bruger markant mere tid på græsslåning af fællesarealerne, da han oplever at 
flere og flere beboere stiller plantekrukker mm. ud på fællesarealerne foran husene.  
 
Området mellem husene og stien er IKKE private arealer, men fællesarealer. Man kan 
læse mere på baunebakken.dk, hvor der er regler for anvendelse af fællesarealerne. 
 
Vi oplever oftere, at beboere tror, at de også ejer arealet mellem hoveddør og sti og 
selv må plante træer/buske og sætte krukker ud. Dette er ikke tilfældet.  
 
Hvis man sætter krukker ud, der står i vejen, når der slås græs eller fejes sne, kan 
man ikke forvente, at græsset foran ens hus bliver slået. Entreprenøren får oftere 
reprimander fra beboere, hvis han kommer for tæt på krukker eller andet der er 
stillet ud. Det er ikke fair overfor Allan og hans folk, at de skal tage disse kampe med 
beboere. Vi vil endnu engang opfordre Allan til ikke at slå græsset, når der står noget i 
vejen, der besværlig gør hans opgave. Han kommer til at bruge alt for lang tid på det. 
 
Der er råd i nogle af balance-stammerne på den store legeplads (det er ikke 
hærværk). Når Entreprenøren er færdig med at lave underlagt til affalds-øer, vil vi 
høre, om han vil give et bud på udskiftning eller fjernelse af det rådne materiale. 
Svævebanens dæk kan også trænge til en udskiftning. 

 
9. Eventuelt 

En beboer vil gerne have klippet busken foran vejskiltet på Engkær, da den åbenbart 
dækker for skiltet. Bestyrelsen gik ud og kiggede på skiltet og kunne ikke konstatere, 
at busken dækkede for skiltet. Allan klipper busken på sin årlige turnus. Lene vender 
tilbage til beboeren.  
 
Vi talte om problemerne med, at der bliver parkeret foran bommene på Rebæk Allé.  
Rebæk Allé er ejet af kommunen, og bestyrelsen kan derfor ikke beslutte yderligere 
skiltning eller afstribning. Vi oplever at flere og flere generelt ikke respekterer 
parkeringsreglerne. Alle beboere kan henvende sig til kommunen eller politiet, hvis 
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man mener, at parkeringsreglerne ikke overholdes. Umiddelbart er skiltningen på 
Rebæk Allé korrekt, men det er svært for bestyrelsen at gøre noget ved, at folk ikke 
respekterer parkeringsreglerne. 
 
Vi vil alle gerne have referaterne lidt hurtigere på hjemmesiden. Vi godkender nu 
referater på næstkommende møde og kan derfor som udgangspunkt ikke lægge dem 
ud før. Men vi vil fremover bestræbe os på, at referater skal være lagt ud inden næste 
møde afholdes. Derfor vil vi forsøge at godkende referater pr. mail. Det er aftalt, at 
alle bestyrelsesmedlemmer melder tilbage indenfor 1 uge, når sekretæren har sendt 
udkast ud. Hvis noget kræver længere dialog, vil det dog blive udsat til næste møde.  
 
Vi kunne godt tænke os en ny kanal til at informere beboerne om korte opslag. Vi får  
ikke altid besked, når der flytter nye beboere ind og derfor har svært ved at dele 
velkomstmateriale ud. Nogle nye beboere ved ikke, at vi har en hjemmeside, hvor der 
ligger værdifuld information om de fælles regler vi alle er underlagt. Det kunne man 
evt. oplyse på opslag i området. Vi talte om evt. at sætte en form for opslagstavle ved 
affaldsøerne. 
 
Flere beboere har nævnt muligheden for, at vi indgår samarbejde med et 
parkeringsselskab, idet det er konstateret, at udefrakommende stiller bilen og tager 
cykel eller løbehjul videre. Eller at udefrakommende langtidsparkerer i vores 
område. På sigt kan det blive nødvendigt, men bestyrelsen har ikke pt. ressourcer til 
at sætte et sådant projekt i gang. Hvis man entrerer med et privat P-selskab, vil 
bestyrelsen skulle ind over alle klager over evt. udstedte p-bøder. Dette har vi ikke 
umiddelbart ressourcer til.  
 
Vi har observeret, at kommunen er begyndt at køre på stierne med skraldebilerne. 
Formanden kontakter kommunen og beder dem stoppe med at køre med de tunge 
biler og udbedre evt. skader på stierne. 
 
Næste møde afholdes 2. september 2020, kl. 19.00 hos Peter. 
 
 

Mødet slut kl. 21.06 


