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Bestyrelsesmøde torsdag den 28. maj 2020 

Kl. 19.15 hos Jacob, Bredkær 13 
 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Jacob Kort, Dorte Gravesen, Peter Jørgensen, Tommy 
Friis Petersen og Lene Kærgaard 
 
Afbud: Lars Friis Hansen, Flemming, Norddahl Larsen (fraflyttet) 
 
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. Konstituering af bestyrelse 

I forbindelse med at Flemming Norddahl Larsen er fraflyttet og derfor udtrådt af 
bestyrelsen, konstitueredes Tommy Friis Petersen som bestyrelsesmedlem i stedet 
for suppleant. 
 

4. Meddelelser fra formand 
Beboerne på Bredkær 21 har spurgt, om de må fælde eller beskære det kastanietræ, 
der står på fællesarealet foran deres bolig. Træet kan ikke fjernes, da det er omfattet 
af reguleringsplanen. Entreprenøren beskærer det, jf. vedligeholdelsesplanen. 
Formanden giver beboerne besked. 
 
En beboer har spurgt til beskæringen af buske/træer omkring flagpladsen. 
Entreprenøren beskærer det, jf. vedligeholdelsesplanen. Formanden giver beboeren 
besked. 
 
Beboerne på Allingvej 96 har spurgt til, hvordan de får fat i en bomnøgle. De har ikke 
fået overdraget bomnøgle fra tidligere beboer ved indflytning. En bomnøgle kan 
købes for 250 kr. hos Jørn. Formanden giver beboerne besked. 
 
Bestyrelsen har fået en henvendelse vedr. uhensigtsmæssig parkering på Allingvej i 
forbindelse med, at en husstand har drevet erhverv på Stendam. Det er svært for 
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bestyrelsen at gøre noget ved parkeringsproblemerne - vi kan ikke ligge på lur. 
Beboere kan kontakte kommunen, hvis p-forbud ikke overholdes.  

 
5. Meddelelser fra kasserer 

Regnskab år-til-dato blev gennemgået. Foreningen har fået udbytte på 3000 kr. Der 
er en overskridelse på ejendomsadministration, fordi vi betaler ca. 34.000 kr. i 
kvartalet for lys på stierne. Fastelavn-regnskab skal afsluttes mellem Jørn og Jacob.  
 
Yousee’s arbejde med installation af måler på el-boks er gået i stå på grund af corona-
situationen. Yousee forventer stadig at gennemføre arbejdet inden årets udgang. 
 
Jacob har modtaget 3 udmeldelser af antenneforeningen siden sidste møde. 
 
2 beboere har spurgt til privat etablering af ladestander til el-bil. 
Forsyningsselskaberne har meddelt, at de ikke vil give tilladelse til at tilkoble el-
ladestandere på nogle af de offentlige el-bokse i området. Derudover er der 
udfordringer med nedgravning pga dræn og regnvandsbassiner i området samt evt. 
godkendelser fra kommunen. Ingen i bestyrelsen er bekendt med, at de 2 beboere er 
gået videre med projekterne.  
 

6. Status på sti-belysning 
Bestyrelsen har den 16. marts 2020 sendt en anmodning om aktindsigt til Hvidovre 
Kommune vedr. den verserende sag om kommunens ophør af betaling for 
Baunebakkens stibelysning. Vi har den 23. marts 2020 modtaget svar fra kommunen 
og fået fuld og hel aktindsigt i sagen.  
 
I 2016 har det uafhængige Landinspektørfirma LE34 A/S vurderet, at Hvidovre 
Kommune ikke er forpligtet til at betale for belysningen på GF Baunebakkens 
fællesarealer, idet kommunen udelukkende har godkendt den tinglyste deklarations 
ordlyd som planmyndighed. 
 
Bestyrelsen er ligeledes bekendt med at Advokatfirmaet Horten i flere tilfælde har 
vurderet, at andre kommuner ikke er forpligtet til at betale for belysning på privat 
vej.  
 
Der er stadig ikke afklaring på, hvad det vil koste at adskille foreningens belysning fra 
kommunens anlæg eller hvem der skal betale det. Jacob arbejder stadig på at få 
brugbare tilbud på adskillelsen, som vi kan gå videre med. 
 

7. Status på affaldssortering i Baunebakken 
Vi slipper heldigvis for en midlertidig sorteringsløsning og går ikke i gang med 
affaldssortering før de endelige affaldsøer er etablerede.  
 
Kommunen forventer, at de nye containere bliver leveret på den anden side af 
sommeren. Inden da skal foreningen have etableret stabile underlag de steder hvor 
affaldsstationerne skal stå. Vi skal have indhentet nogle tilbud på etablering af 
underlagene. 
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8. Åbning af antenneanlæg for 3. parts internetudbydere 
Vi har modtaget en henvendelse fra Fastspeed på baggrund af en henvendelse fra en 
beboer. Fastspeed beder om at foreningens antenneanlæg åbnes for 3. parts 
operatører, så andre internetudbydere end Yousee kan tilbyde internet på vores 
Coax-anlæg. 
 
Bestyrelsen ønsker ikke at tage beslutning om en evt. åbning af vores fælles anlæg. 
Hvis beboere ønsker at anlægget åbnes for andre internetudbydere, må de stille 
forslag på generalforsamlingen, så det kommer til afstemning blandt beboerne. 

 
9. Status på udskudt generalforsamling 

Der er stadig forsamlingsforbud på grund af Corona-virus. Derfor er det stadig ikke 
muligt at afvikle årets generalforsamling. I bestyrelsen er der enighed om, at det nok 
ikke bliver muligt at afvikle generalforsamlingen før efter sommeren. 
 
Når det bliver muligt at indkalde til generalforsamling, starter vi processen forfra, så 
beboerne for ny mulighed for at stille yderligere forslag. De allerede stillede forslag til 
generalforsamlingen 25. marts bibeholdes. 
 
Vi laver en skrivelse til omdeling, hvor vi informerer om status på den udsatte 
generalforsamling. 
 
Dorte kigger på booking af lokalet efter sommeren og koordinerer nogle datoer med 
advokaten. 
 

10.  Eventuelt 
Tommy skal rette hjemmesiden, så Lene ikke længere står som sekretær. 
 
Peter: skraldespand på Bredkær (ud for nr. 21) er faldet ned. 
 
Nyt møde i uge 33: tirsdag den 11/8 – hos Tommy (udendørs) 
 

 
 
 

Mødet slut kl. 20.55 


