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Bestyrelsesmøde i GF Baunebakken  
tirsdag den 3. august 2021, kl. 18.00  

hos Henrik, Allingvej 70 (start v/materialegården) 
 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Jacob Kort, Lene Kærgaard, Dorte Gravesen, Tommy 
Friis Petersen og Peter Jørgensen 
 
Afbud: Lars Friis Hansen 
 
Udeblev:  
 
Referent: Dorte Gravesen 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Referat fra sidste møde 
Referatet af bestyrelsesmødet 30. juni 2021 er godkendt af alle pr. mail og lagt på 
hjemmesiden 24. juli 2021. 

 
3. Meddelelser fra formand 

De gennemgående temaer i de henvendelser formanden modtager fra beboerne for 
tiden, er problemer med beboere som ikke er klar over, at de skal indordne sig under 
nogle fælles regler, når man bor i Baunebakken og bilister, der ikke overholder 
parkeringsreglerne. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Jacob har udsendt opkrævninger vedr. 3. kvartal og 2 grundejere mangler at betale. 
Derudover har Jacob aftalt revisionsmøde med Bengt og Benny om et par uger, så 
regnskabet 2020 er klar til godkendelse på generalforsamlingen i oktober. 
 

5. Status på sti-belysning 
Intet nyt. 
 

6. Affaldsordning/storskrald 
Intet nyt. 
 

7. Samarbejde med AJ Service ApS 
Vi har nogle udfordringer med vores samarbejde med entreprenøren, da bestyrelsen 
ikke mener, at området har været holdt efter den standard vi har været vant til.  
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Der har været en tiltagende/voksende utilfredshed både blandt bestyrelsen og 
beboerne gennem længere tid. Bestyrelsen bruger meget tid på henvendelser fra 
beboerne og på mailkorrespondance med entreprenøren.  
 
Vi ønsker bare, at entreprenøren overholder kontrakten og passer området efter 
vedligeholdelsesplanen – og som vi har været vant til i årenes løb.  
 
Den nuværende kontrakt udløber til april 2022 og bestyrelsen skal derfor i gang med 
at have sat opgaven i udbud, så vi har en ny kontrakt klar, når den nuværende 
kontrakt udløber. 
 
Vi har tidligere talt om, at fjerne snerydning/saltning fra entreprenørkontrakten. 
Derfor vil vi få et tilbud fra Snevagten, så vi har noget konkret at gå videre med. 
 
Inden næste bestyrelsesmøde er det aftalt, at vi alle gennemgår den nuværende 
kontrakt og vedligeholdelsesplan, så vi kan komme videre med noget materiale vi kan 
indhente tilbud på. 
 

8. Status på gennemgang af området – legepladser og skiltning 
Bestyrelsen har gået gennem området og haft fokus på legepladserne og synligheden 
af diverse skilte i området. Området ser overordnet pænt ud lige nu, når hække er 
klippet og græsset er slået. Dog fandt vi nogle enkelte mangler, der skal 
vedligeholdes/udskiftes. 
 
De store stammer/kanter på den store legeplads og den lille legeplads på Stendam 
bør skiftes. Jørn vil indhente forskellige tilbud – og vil naturligvis også give AJ Service 
ApS mulighed for at byde på opgaven. 
 
Vejskiltene på Drivkær og Grundkær (ud mod Rebæk Allé) skal have nyt folie på, da 
de er svære at læse. Derudover skal kastanjetræet på Grundkær klippes, da bladene 
dækker for vejskiltet. 
 
Jørn prøver at finde nyt folie til skiltene og giver entreprenøren besked på at klippe 
kastanjetræet på Grundkær, så skiltet bliver synligt. 
 

9. Generalforsamling 
Dorte udarbejder udkast til indkaldelse til generalforsamlingen inden næste møde, så 
det kan godkendes inden omdeling til beboerne. 
 
Jørn og Henrik vil begge gerne træde ud af bestyrelsen – men har besluttet at stille op 
til genvalg og blive indtil den ordinære generalforsamling i foråret 2022. 
 

10. Eventuelt 
Intet. 
 
 
Mødet slut kl. 20.30 


