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Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2020 

Kl. 19.00 hos Jørn, Bredkær 5 
 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Jacob Kort, Dorte Gravesen, Lars Friis Hansen og Peter 
Jørgensen 
 
Afbud: Tommy Friis Petersen, Lene Kærgaard 
 
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  
5. november 2020.  

 
3. Meddelelser fra formand 

Formanden modtager flere henvendelser fra beboerne vedr. manglende 
vedligeholdelse af fællesarealerne. Beboerne synes ikke, at Allan er så synlig i 
området længere og flere oplever ikke, at han holder vores området så pænt som 
tidligere. 
 
Formanden modtager desuden en del henvendelser fra beboerne vedr. den nye 
affaldsordning og han bruger meget tid på at besvare de spørgsmål, der kommer. 
Henvendelserne går bl.a. på, at containerne nogle steder står for tæt, størrelsen på 
åbningerne i containerne og at de ikke bliver tømt ofte nok. Der er også nogle 
problemer med at containerne bliver tømt for højt over lastbilen, så affald kan flyve 
rundt i området. 
 
Det må være tid til et evalueringsmøde med Torben fra kommunen, så vi kan få lavet 
status på de første uger med affaldssortering. Henrik tager fat i Torben og beder ham 
komme ud til os til en snak. 

 
4. Meddelelser fra kasserer 

Yousee er færdig med opsætning af den lovpligtige el-måler. 
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Alle husstande har betalt kontingent for 4. kvartal. 
 

5. Status på sti-belysning 
SEAS NVE er forsinket i forhold til udarbejdelse af kontrakten vedr. arbejdet med 
udskiftning af stibelysningen. Den skulle dog være på trapperne, så vi kan få styr på 
papirarbejdet og underskrifter inden jul. 
 
I forbindelse med nedtagning af nogle lamper i området, har vi givet kommunen 
besked om, at vi ikke vil betale strøm for de lamper, der er nedtaget. 
 

6. Status på affaldssortering i Baunebakken 
Der er lagt en seddel vedr. udlevering af grønne poser til madaffald på hjemmesiden. 
Sedlen bliver også husstandsomdelt i nærmeste fremtid. Henrik sørger for, at vi får 
bestilt en palle med madaffaldsposer hjem til materialegården.  
 
På mødet med Torben skal vi også have vendt følgende: 

• Opsætning af infotavler/plakater ved affaldsøerne 
• Batteribeholdere ved alle affaldsøerne 

 
Der skal affaldsspande op på Allingvej igen (de blev nedtaget, da lamper blev fjernet). 
Allan skal have besked om, hvor de skal op. 
 

7. Træer og HOFOR 
Udsættes til næste møde 
 

8. Dato for generalforsamling 2021 
Planlægning af forårets generalforsamling er udskudt til foråret 2021. Vi håber at 
kunne gennemføre en ordinær generalforsamling i 2021 og følger med i regeringens 
udmeldinger om forsamlingsforbud og vacciner mv.  
 

9. Eventuelt 
intet 
 
 
Mødet slut kl. 19.59 


