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Bestyrelsesmøde onsdag den 16. september 2020 

Kl. 19.00 hos Lene, Engkær 14 
 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Jacob Kort, Dorte Gravesen, Tommy Friis Petersen, Lars 
Friis Hansen, Peter Jørgensen og Lene Kærgaard 
 
Afbud:  
 
Udeblev:  
 
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 9. 
september 2020.  

 
3. Meddelelser fra formand 

Intet. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Intet. 
 

5. Generalforsamling – indkaldelse og opgavefordeling 
I lyset af den seneste tids udvikling i Covid-19-situationen i hovedstadsområdet må 
bestyrelsen endnu engang se sig nødsaget til at aflyse den planlagte 
generalforsamling den 30. september 2020. Da vi sender indkaldelsen ud til mere end 
233 deltagere, kan det ikke forsvares når forsamlingsforbuddet nu er skærpet til max 
50 personer. 
 
Forening står dog overfor den udfordring, at der SKAL gennemføres en afstemning 
blandt beboerne om den fremtidige belysning på foreningens stier og fællesarealer 
inden kommunen slukker for lyset i vores forening. Derudover SKAL vi have 
godkendt foreningens budget for 2021. Vi må derfor gennemføre en skriftlig 
afstemning blandt beboerne. Vi gennemfører afstemningen den 30. september i 
Materialegården, hvor beboerne kan komme forbi og afgive deres stemme i 
tidsrummet kl. 18-20. 
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Vi har på tilmeldingerne til generalforsamlingen konstateret, at nogle husstande 
insisterer på at tilmelde mere end én person pr. husstand på trods af bestyrelsens 
henstilling til kun at tilmelde én pga den helt ekstraordinære corona-situation. Derfor 
kan vi heller ikke være sikre på, at henstillingen til ikke at møde op uden 
forhåndstilmelding vil blive overholdt. Dette medfører, at vi ikke kan danne os et 
sikkert overblik over antallet af deltagere inden mødestart.  
 
Vi skal derfor have udsendt en skrivelse til alle beboere, hvor vi informerer om 
aflysningen og samtidig indkalder til en skriftlig afstemning vedr. de punkter der ikke 
længere kan udsættes. 
 
Der skal stemmes om følgende: 
Forslag til budget 2021 
Forslag vedr. stibelysning 
 
Den nuværende bestyrelse fortsætter, da valg til bestyrelsen udsættes til 2021. 
Indkomne forslag udskydes og overføres til generalforsamlingen 2021. 
Beretning fra formanden lægges på hjemmesiden inden afstemningen den 30/9. 
 
Jacob kontakter revisorerne og spørger, om de vil være stemmeoptællere/valg-
kontrollører 30/9. De skal tjekke at stemmeboksen er tom inden de låser den og 
observerer valget mellem kl. 18 og 20, hvorefter de optæller resultatet af 
afstemningen. Vi indkøber en postkasse som kun revisorerne får nøglerne til.  
 
Bestyrelsen henviser til samfundssind og afstand, hvis der opstår kødannelse ved 
afstemningen i Materialegården. 
 
Vi kan undgå trængsel/mylder, hvis vi leder beboerne ind ad de ene dør og ud ad 
porten i materialegården. Bestyrelsen mødes kl. 17.30. Vi beder alle beboere om at 
tage mundbind på og indkøber sprit, så vi kan afspritte kuglepen/underlag mellem 
hver person. Desuden bedes man afspritte hænderne inden valghandlingen. 
 

o Henrik skriver beretning og sender rundt til evt. bemærkninger fra 
bestyrelsen. 

o Jacob skriver en kort tekst vedr. bestyrelsens indstilling vedr. belysning. 
o Dorte laver udkast til skrivelse vedr. aflysning/afstemning. 
o Dorte afbestiller lokalet i Avedøre og sender aflysning til advokaten. 
o Jørn indkøber ny postkasse til stemmeboks. 
o Vi kan evt. bruge et clipboard, som kan afsprittes mellem hver 

stemmeafgivning. 
o Lene indkøber mundbind og håndsprit til afstemningsdagen. 
o Henrik skaffer kuglepenne. 

 
Vi krydser beboerne af ved materialegården, så vi kan tjekke at deres husstand er 
stemmeberettiget og at kun én stemmer pr. husstand, jf. vedtægterne. 
 
Jørn tjekker op på røde/blå stemmesedler, som beboerne skal afgive deres stemmer 
på (Der skal være 2 afstemninger: stibelysning og budget 2021). 
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Stemmeafgivning på blå sedler = belysning: skriv 1,2,3 eller blank 
Stemmeafgivning på røde sedler = budget 2021: skriv ja, nej eller blank 
 
Vi omdeler aflysningssedlen i postkasserne og lægger alt materialet på hjemmesiden 
så hurtigt som muligt. Hvis nogle beboere ikke har adgang til internettet, kan de rette 
henvendelse til bestyrelsen for at få en papir-udgave inden 30/9. 
 

6. Status på sti-belysning 
Afklaring omkring fremtidig stibelysning i området afventer afstemning blandt 
beboerne. Afstemningen gennemføres 30. september ved materialegården. 
 

7. Status på affaldssortering i Baunebakken 
Torben fra Hvidovre Kommune har været med formanden rundt og kigge på de 
nyanlagte underlag til affaldsøerne. Der kan være et problem med Hofors adgang til 
brønddæksler nogle af stederne, så affaldscontainerne skal stå med lidt afstand, så 
der er adgang til dækslerne. Kommunen går snart i gang med at opstille skinner til 
containerne. Vi forventer, at kommunen snarest leverer infomateriale mm, som skal 
deles ud til beboerne, når ordningen træder i kraft. Hvis alt går vel, kommer vi i gang 
med affaldssortering omkring 1. oktober 2020. Vi hører nærmere fra kommunen, når 
der er nyt. 
 

8. Eventuelt 
En mur er påkørt på lille legeplads ved Stendam/Stråkær. Henrik taler med 
entreprenøren om udbedring af skaderne på murens sokkel. 
 
Bestyrelsen aftaler næste mødedato, når vi ses den 30. september til afstemning. 
 
Mødet slut kl. 19.58 


