
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2020 

Kl. 19.00 hos Dorte, Engkær 21 
 
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 

Formanden havde ingen meddelelser. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Alle husstande har betalt kontingent for 1. kvartal. 
Kontingentet for 2. kvartal opkræves medio marts. Derfor vil alle husstande have 
adgang til generalforsamlingen, da opkrævningen endnu ikke er forfalden ved 
afholdelsen. 
Jacob har holdt revision af regnskabet for 2019 sammen med revisorerne, som har 
godkendt regnskabet. 
4 husstande har meldt sig ud af antenneforeningen efter Yousee’s ændringer i 
kanaludbuddet. Dermed er der nu i alt 7 husstande, der ikke er med i 
antenneforeningen. 

 
5. Gennemgang af budget for 2020/2021 

Jacob gennemgik forslaget til budget for 2021. Budgettet er lavet ud fra den 
virkelighed vi kender lige nu og der er derfor ikke medtaget udgifter til evt. 
kommende projekter vedr. lys på stierne og affaldssortering, da vi endnu ikke kender 
det endelige omfang af disse. I forbindelse med den kommende affaldssortering vil vi 
nok kunne opnå en besparelse på entreprenørens indsamling af storskrald, men der 
vil sandsynligvis komme merudgifter til oprydning mm. Derfor er der ikke reguleret i 
budget i forhold til entreprenøren.  



Der er ikke lagt op til nogen standard kontingentstigning i 2021. 
 

6. Generalforsamling – dagsorden og opgavefordeling 
Udkastet til indkaldelsen til generalforsamlingen blev gennemgået og rettet til, så den 
er klar til at blive lagt på hjemmesiden og husstandsomdelt senest den 3. marts 2020. 
Dorte rundsender opdateret indkaldelse til bestyrelsen. Jacob sender budget og 
regnskab til Webmaster, så de kan lægges på hjemmesiden sammen med 
indkaldelsen. Dorte sender indkaldelsen til advokaten. 
 
Bestyrelsens forslag vedr. sti-belysning vil først blive lagt på hjemmesiden den 11. 
marts sammen med evt. øvrige indkomne forslag. Da det drejer sig om et omfattende 
forslag, foreslår Jacob skriftlig afstemning på generalforsamling, så vi ikke mister 
overblikket over afstemningen. Jacob vil sørge for stemmesedler. 
 

 
7. Status på sti-belysning 

Jacob informerede om, at der er indhentet 2 tilbud på udskiftning af belysning på 
stierne, hvis vi overtager driften fra kommunen. Jacob gennemgik de væsentligste 
ting fra de 2 tilbud. 
 
Henrik har haft en mailudveksling med kommunen angående forskellige opklarende 
spørgsmål vedr. overtagelse af belysning. Vi ønsker blandt andet svar på: 

• om kommunen reparerer de beskadigede lysstandere inden evt. overtagelse,  
• om vi kan forlænge den eksisterende midlertidige ordning, hvor vi betaler for 

strømmen i hele 2020 
• om kommunen afholder udgiften til adskillelsen af strømmen, men at vi selv 

afholder udgiften til nye målere. 
• Antallet af lamper 
• Antallet af målere vi skal opsætte 
 

Kommunen har accepteret, at vi forlænger den eksisterende midlertidige ordning og 

betaler for strømforbruget i hele 2020. Vi skal desuden fejlmelde evt. defekte 

gadelamper på MitGadelys. Vi skal dog ikke regne med at få udskiftet nogle defekte 

lamper medmindre de udgør en fare. Der er enighed om at det drejer sig om 183 

lamper. Kommunen vil ikke blande sig i, hvor mange målere vi ønsker at opsætte, 

når/hvis vi overtager lamperne. 

Kommunen vil ikke som udgangspunkt betale adskillelsen af Baunebakkens lamper 

fra kommunens. De beder foreningen få et tilbud på adskillelsen – og så vil 

kommunen måske betale en lille del af det. 

 

Vi skal derfor have indhentet tilbud på, hvad det vil koste at frakoble Baunebakkens 

gadebelysning fra kommunens samt opsætte egne målere.  

 

Jacob gennemgik udkastet til forslag til generalforsamling.  

 



Det nuværende lys på stierne er utilfredsstillende og skaber utryghed, fordi der er 

mørkt i området. Derudover vil nye lamper være en ”grønnere” løsning, der er bedre 

for miljøet, idet der skiftes over til LED. 

 

Hvis vi går ud og optager lån til projektet, skal det tinglyses i alle ejendomme, så det 

mener bestyrelsen ikke er en løsning. 

 

Jacob fortsætter arbejdet med tilbud, beregninger og forslag til generalforsamlingen, 

så vi har mere aktuelle tal inden udsendelsen af forslaget. Jacob sender opdateret 

forslag rundt inden næste bestyrelsesmøde. 

 
 

8. Status på affaldssortering i Baunebakken pr 1.4.2020 
Torben fra kommunen har ringet og meddelt, at kommunen ikke når at blive klar med 
de aftalte affaldscontainere, da de ikke kan leveres i tide. Derfor sætter kommunen 
rullecontainere op i vores område som en midlertidig løsning, når affaldssorteringen 
træder i kraft 1. april 2020. 
 
Vi er rigtig kede af, at vi ikke når at starte ordentlig op, når bestyrelsen nu har 
arbejdet på projektet så længe og været i god tid. 
  
Henrik har bedt om en forklaring på, hvorfor kommunen ikke kan være klar til 
deadline og hvornår vi kan forvente at få etableret de endelige containere/affaldsøer 
i området. Henrik afventer svar fra kommunen. 
 
Bestyrelsen er desuden usikre på, hvor detaljeret sorteringen bliver i den 
midlertidige løsning. Derudover mangler vi information omkring selve sorteringen, så 
vi kan informere beboerne i området mere detaljeret.  
 
 

9. Eventuelt 
Tommy har talt med kommunen vedr. evt. handicapplads på Rebæk Allé. Kommunen 
meddelte Tommy, at Rebæk Allé er grundejerforeningens vej. Dette er bestyrelsen 
ikke enig i, da det er kommunal vej og ikke privat vej. Kommunen har 
vedligeholdelsespligten på Rebæk Allé. 
 
Fastelavnsarrangementet slog alle rekorder med 50 tilmeldte børn og 44 ekstra 
fastelavnsboller til de voksne. Jørn lægger et stort arbejde i arrangementet og det skal 
han have stor tak for. Der blev taget nogle billeder af arrangementet, som vil blive lagt 
ud på hjemmesiden. 
 
Til næste år skal det tilføjes indbydelsen, at der vil blive taget billeder under 
arrangementet og at disse fotos vil blive lagt på hjemmesiden.  
 



Dorte har sammen med Lene og Tommy fået ordnet overdragelsen af 
sekretærfunktionen. Dorte har også fået adgang til kommunens lokalebooking-
system. 
 
Vi har fået en uopfordret henvendelse fra en entreprenør som vil give et tilbud på 
vedligehold af vores området. Dette er ikke relevant lige nu, da vores nuværende 
kontrakt med entreprenøren først udløber i april 2022. 
 
Jacob fortæller om en henvendelse fra BoTrygt. De tilbyder at komme med 
information om indbrudsforebyggelse på et beboermøde. Bestyrelsen er ikke bekendt 
med, at der skulle være en stor plage af indbrud i husene i Baunebakken. Derfor er 
sådan et møde ikke relevant lige pt. 
 
En beboer har henvendt sig til Jacob vedr. reglerne for videresalg/bytte af P-pladser 
og carporte. Jacob har besvaret henvendelsen. 
 
Jørn informerede om, at Hvidovre Kommune har bestilt beskæring af buske/træer 
mod Avedøre Havnevej ved brandstationen. Dette må vi tage som et udtryk for, at 
kommunen har vedligeholdelsespligten på arealet mellem Baunebakken og Avedøre 
Havnevej, hvilket de tidligere har nægtet at have? 
 
Jørn fortalte at han har observeret et par dumpede biler i området med forkerte 
nummerplader på. Politiet er kontaktet og har taget affære.  
 
Vi drøftede om det på et tidspunkt vil være en ide at sætte bomme op til vores 
parkeringspladser. 
 
 
 

Mødet slut kl. 20.51 


