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Bestyrelsesmøde onsdag den 20. oktober 2020 

Kl. 19.00 hos Dorte, Engkær 21 
 
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 25. 
september 2020.  

 
3. Meddelelser fra formand 

Generelt har vi oplevet, at beboerne har taget godt imod den nye affaldsordning, som 
har været i gang i en uge nu. Bestyrelsen har kun fået enkelte henvendelser fra 
beboere.  
 
En henvendelse fra en beboer omkring vendepladsen på Kærmark har dog været helt 
uacceptabel og langt over grænsen for, hvad bestyrelsen vil finde sig i. Beboeren har 
både overfuset et bestyrelsesmedlem samt entreprenøren og hans folk, fordi 
vedkommende mener, at affaldscontainerne er grimme og skal flyttes. Det er ikke ok, 
at vi eller entreprenøren, skal råbes af! 
 
Beholderne med restaffald er ved at være fyldte nu. Vi er blevet informeret om, at 
kommunen løbende vil justere intervallet at tømninger, men de skal altså lige have en 
chance for at få sparket ordningen i gang.  

 
4. Meddelelser fra kasserer 

Kontingent vedr. 4. kvartal 2020 er opkrævet. 
 
Yousee har varslet prisstigning i 2021 som er ca. 10.000 kr. mere end forventet i 
budgettet for 2021. 
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Vi gennemgik regnskabet år til dato. Det ser fornuftigt ud på trods af, at vi i år har haft 
ekstraudgifter på ca. 150.000 kr. for strømforbrug til stibelysningen og ca. 100.000 
kr. til etablering af affaldsøer.  
 

5. Status på sti-belysning 
Prøvelamperne på Bredkær er nedtaget igen. 
 
SEAS NVE har været på endnu en tur rundt i området sammen med Jacob. 
Prøvelampen på P-pladsen ved Kærmark gav ikke et optimalt lys og vi er bekymrede 
for, om husene ud til p-pladsen vil blive blændet med den løsning. Derfor foreslog 
SEAS NVE, at man i stedet sætter 5 meter-master med golfarm op, så der kan komme 
mere lys på p-pladsen. 
 
Ved udskiftningen vil der komme folie på lamperne og de bliver skruet lidt op, så 
lyset bliver godt uden at blænde. 
 
De 2 nye målerskabe er klar. Der er dog lang ventetid på levering af selve målerne, så 
det er usikkert om SEAS kan få dem sat op inden årsskiftet. Det følger vi op på. 
 
Referat og resultat af afstemningen 30. september 2020 er lagt ud på hjemmesiden. 
 
Dorte har orienteret advokaten om resultatet af afstemningen 30. september 2020. 
Advokaten er enig med bestyrelsen i, at resultatet kan anvendes til at komme videre i 
processen, da fremmødet var så stort. 
 

6. Status på affaldssortering i Baunebakken 
 

a. Udlevering af poser 
Allan har indvilget i, at han gerne vil omdele nye poser, hvis der er bundet en 
pose udvendigt på husets dørhåndtag. Beboerne skal blot binde en tom pose 
om dørhåndtaget mandag morgen, så smider entreprenøren en pakke 
madaffalds-poser foran hoveddøren, når han alligevel kører forbi og indsamler 
storskrald. Der skal laves info til beboerne og Allan. 
  
Henrik spørger kommunen, hvordan foreningen får bestilt og leveret poserne.  
 

b. Storskraldsordningen 
Storskraldsordningen fortsætter – dog med den ændring, at alt hvad der nu 
hører til i sorteringscontainerne, ikke længere bliver indsamlet. Storskrald 
skal IKKE bæres ud til affaldsøerne, men stilles foran husene mandag morgen 
som hidtil. 
 
Allan skal fremover lade det affald stå, som nu hører til i 
sorteringscontainerne. Det skal beboerne selv sortere og gå ud med. Derfor 
skal der tilføjes et punkt til den infoseddel, som Allan kan efterlade til beboere, 
hvis storskrald han ikke tager.   
 
Hvis man af en eller anden årsag ikke får fjernet storskrald foran sit hus, kan 
man henvende sig til bestyrelsen. Lad være at tage det med entreprenøren. 
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Han skal ikke bruge sin tid på at diskutere med beboerne. Han samler blot det 
ind som bestyrelsen har givet ham besked om. 
 
Der ligger nogle plakater på Hvidovre Kommunes hjemmeside vedr. 
affaldssortering. Dem kunne vi godt tænke os at få og hænge op i området. 
Henrik spørger Kommunen, om vi kan få dem til at sætte nogle infotavler op 
ved affaldsøerne. 
 
Vi vil også spørge Kommunen, om vi kan vi få batteribeholdere ved alle 
affaldsøer. 
 
Endelig vil vi bede kommunen lave noget højere afskærmning foran bilerne 
ved fodhegnet på Rebæk Allé, så man ikke kan aflevere affald i containerne fra 
den anden side af fodhegnet. 
 
Der har været en melding om at lastbilen, der tømmer affald, har kørt 
uhensigtsmæssig i området. Vi skal være opmærksomme på, om underlag 
tager skade og Henrik tager en snak med kommunen. 
 

c. Indsamling af skraldestativer 
Hvis man ikke længere bruger sit skraldestativ ved huset, kan man stille det 
ud til storskrald mandag. Så indsamler Allan dem. Peter skriver et opslag i 
beboergruppen på Facebook. 
 

d. Dumping af affald ved affaldsøerne 
Nogle beboere har nævnt, at vi bør få lås på affaldscontainerne. Dette er 
tidligere vendt i bestyrelsen, og vi kan ikke se, hvordan aflåsning, vil afhjælpe 
problemet med at affald bliver stillet ved siden af containerne. Tværtimod kan 
vi frygte, at det kunne forværre problemet med dumping, hvis en beboer 
glemmer sin nøgle og ikke gider tage skraldet med retur.  
 
Ordningen har kun været i gang i en uge. Det er forventeligt, at der er en 
indkøringsfase, hvor vi beboere lige skal lære at begå os i det nye.  
Vi ser tiden an og opfordrer til, at vi alle hjælpes ad med at holde vores område 
rent og pænt og ikke efterlade affald udenfor containerne.  
 
Ved tøjcontaineren på Runde P, er der blevet stillet en masse poser ved siden 
af containeren. Dette ser ikke pænt ud. På trods af at Røde Kors har været og 
tømme containeren, har de ikke taget de sække med, der stod ved siden af. 
Lene kontakter Røde Kors, og beder dem tage alt med fremover. Ellers vil vi 
bede dem fjerne deres containere fra området. 

 
Når vi næste gang skal forhandle ny entreprenør-kontrakt, skal vi have indskrevet, at der 
dagligt skal foretages et tilsyn af affaldsøerne, så her er pænt, og at madaffaldsposer skal 
omdeles.  
 
Vi arbejder på at opdatere teksterne vedr. affald/storskrald på Baunebakken.dk… 
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7. Datoer for de næste møder 
• 25. november (hos Tommy) – bestyrelsen aflyser sin årlige julefrokost i år pga. 

Corona-situationen.  
 

• 20. januar (hos Lene) 
 

8. Eventuelt 
Bommen ved affaldsøen på Allingvej skal flyttes, da skraldebilen ikke kan komme 
langt nok ind med kranen, når der skal tømmes containere. Den er nedtaget, men bør 
efter planen være opsat igen allerede i denne uge Den kommer op igen længere inde 
på stien – forbi containerne. 
 
Bestyrelsen har fået en forespørgsel fra Svend Sørensen, som spørger om 
grundejerforeningen vil lade ham bruge foreningens CVR-nummer til at modtage en 
pulje penge fra kommunen. Dette er der ikke opbakning til i bestyrelsen, da vi ikke 
har noget kendskab til projektet overhovedet (og heller ikke bliver involveret i 
projektet). Derfor kan vi ikke rent regnskabsteknisk forsvare at skulle bogføre nogle 
penge i vores regnskab og påtage os at betale en fremmed faktura, da det reelt ikke 
vedrører foreningens regnskab. Svend Sørensen har åbenbart deltaget i et lokalt 
samarbejde, der har søgt og fået penge fra en kommunal pulje til at gøre Allingvej 
grønnere. Der vil blive plantet flere træer på Allingvej fra Klardam og op mod 
Hvidovrevej (altså ikke umiddelbart noget, der vedrører vores forening). Hvis tanken 
var, at Grundejerforeningen Baunebakken skulle involveres i projektet, havde det 
været hensigtsmæssigt, at vi var blevet kontaktet tidligere i processen. 
 
Der er klippet hæk på Bredkær. 
 
Jørn arbejder på at få fyldt noget i hullet i svinget ved kærmark.  
 
Grundkær – vandret plankeværk. Stadig ikke rettet.  Skal vi rette henvendelse til 
beboeren igen. Henrik kontakter beboeren og beder dem følge op, da vi får 
henvendelser på, at det skiller sig ud og ikke overholder reglementet. 
 
Allan skal mindes om at slukke vandet på vaskepladsen, inden der kommer frost. 
 
Vi overvejer på et tidspunkt at lave et kaffebord/åbent hus, hvor beboere kan komme 
og se/tale med bestyrelsen. Herved håber vi at kunne tage mange af beboernes 
spørgsmål på én gang og ikke skulle bruge så meget tid på enkelt-henvendelser. Det 
er i støbeskeen til Corona-situationen er bedre. 
 
 
Mødet slut kl. 20.52 


