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Bestyrelsesmøde i GF Baunebakken  

onsdag den 8. september 2021, kl. 19.00  
hos Lars, Stendam 14 

 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Jacob Kort, Lene Kærgaard, Dorte Gravesen, Tommy 
Friis Petersen, Lars Friis Hansen og Peter Jørgensen 
 
Afbud:  
 
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 3. august 2021 er godkendt af alle pr. mail og lagt på 
hjemmesiden 20. august 2021. 

 
3. Meddelelser fra formand 

En beboer på Stråkær har fået påkørt sokkelen på muren ud mod fællesarealet. Det er 
formentligt sket i forbindelse med græsslåning. Henrik kontakter beboeren og beder 
dem indhente et eller flere tilbud på udbedringen som bestyrelsen herefter kan tage 
stilling til. 
 
Der er kommet en henvendelse fra en beboer, der mener, at bevoksning bag 
carportene på runde p trænger til klipning. Klipningen er med i entreprenørens 
vedligeholdelsesplan.  
 
En beboer på Stendam anmoder om fjernelse af en skraldespand på fællesarealet. Det 
er nødvendigt med skraldespande rundt omkring i området, så folk kan komme af 
med affald. Derfor er bestyrelsen enige om, at den ikke skal fjernes. 
 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at en beboer på Stråkær har fået 
installeret ladestander og lader sin bil op foran egen bolig. Boligen er ikke placeret på 
en af stierne indenfor bommene, og er derfor ikke underlagt samme begrænsninger 
for færdsel/parkering. Bestyrelsen har ingen sanktionsmuligheder overfor beboeren, 
men henstiller til, at den pågældende beboer ikke parkerer på fællesarealer/fortov til 
gene for andre. 
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4. Meddelelser fra kasserer 
Regnskab år til dato blev gennemgået. Vi mangler at betale for containere og sti-
lamper i indeværende år.  Regnskab for 2020 er godkendt af revisorerne og skal 
fremlægges på generalforsamling til godkendelse. 
 

5. Vedtagelse af budget 2022 
Budgettet for 2022 er gennemgået og vedtaget, så det kan fremlægges til godkendelse 
på generalforsamlingen. Jacob retter det til, jf. vores drøftelser, og sender det 
sammen med regnskabet 2020 til Dorte. 
 

6. Konstituering af kasserer: overgangsordning til ny er valgt 
a. Beslutning om midlertidig løsning ifht. Jacob Kort, der fraflytter 

Foreningens kasserer flytter inden generalforsamlingen. Da kassereren skal 
vælges på generalforsamlingen, er det ikke muligt at overdrage opgaven til en 
ny inden. Jacob har tilbudt at deltage i generalforsamlingen 7. oktober og 
fremlægge regnskab/budget – og hjælpe med overdragelse til nyvalgt kasserer 
selvom han er fraflyttet. Bestyrelsen har derfor besluttet, at Jacob Kort helt 
ekstraordinært har tilladelse til fortsat at varetage kasserer-opgaven som 
konsulent i foreningen indtil en ny er valgt selvom han flytter ultimo 
september.  

b. Opkrævning 4. kvartal 2021 
Jacob laver opkrævning af 4. kvartal inden han flytter. 

c. Adgang til foreningens systemer 
Jacob vil gerne deltage i overdragelse af adgang/fuldmagter til de forskellige 
systemer, når den nye kasserer er valgt på generalforsamlingen. Jacob er 
konstitueret som konsulent indtil da og modtager stadig mails fra 
mailsystemet. 

 
7. Status på sti-belysning 

Peter fra SEAS NVE arbejder på at få klarhed over det mellemfinansierings-lån, der 
skal aftales mellem foreningen og SEAS NVE før arbejdet med opsætning af nye 
lamper sættes i gang. Projektet har nu været udsat så længe, at vi har opkrævet en 
større andel hos beboerne allerede og derfor skal have mindre mellemfinansiering. Vi 
afventer udspil fra SEAS NVE. 
 

8. Affaldsordning/storskrald 
Torben fra Hvidovre kommune er vendt tilbage, at han har fået lov at udskifte vores 
restaffaldscontainere til nogle større. De bliver forhåbentlig leveret inden længe. 
Derudover vil plast/pap-containerne få større åbninger. Kommunen arbejder stadig 
på en løsning i forhold til afblænding mod bilerne på parkeringspladser ved Rebæk 
Allé. 
 
En beboer på Allingvej har ønsket at få opsat et skilt med ”ingen henkastning af 
affald”, da der er et problem med, at nogle beboere stiller storskrald 
uhensigtsmæssigt. Storskrald skal stilles foran ens egen bolig – også hos de beboere 
der bor på Allingvej. 
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9. Entreprenør-kontrakt i udbud 
Vi gennemgik og reviderede et udkast til ny entreprenørkontrakt, der kan sendes i 
udbud. I det nye udkast er sne/saltning taget ud og bør varetages af separat udbyder. 
Efter generalforsamlingen bør den nye bestyrelse få indhentet tilbud på varetagelse 
af snevagt og samarbejde med entreprenør, da den nuværende entreprenør-kontrakt 
udløber til april 2022. 
 

10. Generalforsamling - indkaldelse 
Indkaldelsen til generalforsamlingen 7. oktober blev gennemgået og revideret, så den 
er klar til omdeling, jf. vedtægternes frister. Indkaldelsen omdeles i alle postkasser og 
lægges på hjemmesiden.  
 
Jacob sender endeligt regnskab for 2020 samt budget for 2022 som skal på 
hjemmesiden til Dorte, som sender indkaldelsen og bilag til advokaten og Tommy 
samt resten af bestyrelsen. 
 
Vi mangler afklaring på, om revisorsuppleanterne genopstiller på 
generalforsamlingen. Når det er afklaret, vil Tommy gerne printe indkaldelserne, så 
det er klar til omdeling den 13. september. Tommy skriver ud, når han har printet, så 
vi kan fordele stierne mellem os. 
 

11. Eventuelt 
Lene og Jørn har planlagt et møde med HOFOR den 14. september, hvor de skal 
gennemgå området. 
 
Vi har modtaget en kvittering fra politiet om, at foreningen har anmeldt brugstyveri 
ved container ud for allingvej 82. Det er en beboer, der har anmeldt, at en udenlandsk 
bil har dumpet affald i vores område. 
 
 
Mødet slut kl. 20.57 


