
Bestyrelsesmøde i GF Baunebakken 

torsdag den 18. november 2021, kl. 18.00 

hos Henrik, Allingvej 70 
  
 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Helle Fritze, Tommy Friis Petersen, Thomas 
Kleis, Susan Emcken, Henrik Vang Poulsen, Katja Bunch 
 
Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jf. vedtægternes kap. 4 §10 
  
  

  
1. Godkendelse af dagsorden 
     Godkendt 

  
2. Referat fra sidste møde 
    Godkendt af bestyrelsen. 

  
3. Meddelelser fra formand 
Problemer med entreprenøren – Serviceniveau er faldet, fastholder kontrakten 
og er derfor stoppet med afhentning af haveaffald ud over kontrakten. Der 
mangler vedligeholdelse af græs, hække samt tagrender. Der er skiftet alarm i 
materialegården og der er ikke udleveret kode, således at bestyrelsen ikke 
længere har adgang. 
Vi skal derfor være mere tydelige i ny kontrakt fremover således at der ikke er 
tvivl om GF ønsker om vedligeholdelse og områdets udseende. 
 
Henvendelse vedr. træ på Drivkær 44 – Dette er privat opsat og skal derfor 
vedligeholdes/fjernes af grundejeren. 
Dette er adresseret i mail til grundejeren. 

  
4. Meddelelser fra kasserer - 
Der er restance fra to grundejere, den ene er der styr på, den anden skal der 
desværre fremsendes varsel om inkasso – der udfærdiges et således at vi ikke 
behøver fremsendelse til advokat medmindre der ikke reageres på dette. 
 
Ejendomsskema er opgraderet således at der nu er blevet påført notat om at 
arealerne foran husene skal vedligeholdes i henhold til vedligeholdelsesplanen 
fra hofor 
 



Ellers er alt fint.  
     

  
5. Legepladser- 
Der bør undersøges om eftersyn er efter lovgivningen. 
Legepladserne skal have syn således at vi kan se om der er nogle      
fejl/mangler. 
Priser undersøges til skiltning ” Privat område – ophold samt leg på eget ansvar” 

  
6. Parkering i området 
Problemer med firmaer holder med mange biler/trailere. 
Parkering på runde P bliver brugt af udefrakommende. 
Der prøves med skiltning ”Privat område – Parkering forbudt for 
uvedkommende. 
Snak om mulig bom eller parkeringslicenser. 
 
7. Parkbelysning i området 
Lampeprojekt er som planlagt – Opstart Q1 2022 
  
8. Eventuelt 
I forbindelse med problemer med entreprenøren aftales der at udsende skrivelse 
til grundejerne, således at der ingen tvivl er med, hvordan vi skal forholde hos 
med hensyn til Juletræer samt ”juleaffald” 

 

Mødet sluttede kl. 19.02 


