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Bestyrelsesmøde i GF Baunebakken  

onsdag den 20. januar 2021, kl. 19.00 via Teams 
 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Jacob Kort, Dorte Gravesen, Lars Friis Hansen, Tommy 
Friis Petersen, Lene Kærgaard 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 fra 26. november 2020 er godkendt af alle pr. mail efter mødet og lagt på 
hjemmesiden den 11. december 2020. 

 
3. Meddelelser fra formand 

Intet. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Vi gennemgik regnskabet vedr. 4. kvartal 2020. Pt. er der et underskud på 150.000 
kr., da vi i 2020 har brugt 138.000 kr. på affaldsøer og 135.000 kr. på stibelysning. Til 
gengæld har meget andet ligget stille pga. Corona i 2020. 
 
Jacob aftaler med revisorerne hvornår regnskabet skal være klart, så de kan 
gennemgå det. 
 
Opkrævningen vedr. 1. kvartal 2021 er sendt ud inden jul. Et par beboere har stillet 
spørgsmål til den ekstra opkrævning vedr. lys og renovation, idet de ikke havde læst 
de forskellige informationer, der er kommet fra bestyrelsen i løbet af 2020. 
 
Jacob afventer info fra banken vedr. årets renteudgifter. 
 
 

5. Status på sti-belysning 
Vi afventer stadig en endelig kontrakt fra SEAS NVE. Forhåbentlig er det på plads 
inden udgangen af januar 2021. 



2 
 

 
6. Affaldsordning/storskrald i Baunebakken 

Formanden har fået rigtig mange henvendelser fra beboere vedrørende 
affaldsordningen. 
 
Bestyrelsen har på et møde med Torben fra kommunen den 8. december 2020 
gennemgået en lang række punkter vedr. affaldssorteringen. Vi har blandt andet 
drøftet: 

• at få sat tømningsfrekvenserne op (særligt pap og restaffald) 
• Evt. større containere til restaffald 
• Større åbninger i containere til plast og pap. 

 
Vi betaler kun for tømning af restaffald, så jo bedre vi er til at sortere, jo billigere 
bliver det for os alle sammen. Restaffald er det husholdningsaffald, der ikke hører til i 
nogle af de andre containere.  
 
Der skal ikke storskrald i restaffaldscontaineren. Gulvtæpper, tøjbamser mv.  skal 
stilles ud til storskrald om mandagen som hidtil. 
 
Vi afventer stadig tilbagemelding fra kommunen vedr. vores møde i december. 
Henrik tager fat i Torben og får en status på alle de ting vi drøftede på mødet.  
 
 

7. Pakkeboks 
Foreningen har modtaget et tilbud om opsætning af en pakkeboks i området.  
Én af udfordringerne ved en pakkeboks i området er, at den ikke udelukkende vil 
være for Baunebakkens beboere, men at vi også derved vil invitere udefrakommende 
ind i området, som skal afhente pakker.  
 
Dette kan medføre uhensigtsmæssige parkeringer og efterladt pap i området. 
Derudover kan det være en udfordring at finde en placering hvor ingen beboere vil 
blive generet af pakkeafhentningen. 
 
Bestyrelsen skyder den lidt til hjørne og tager det evt. op igen på et senere tidspunkt, 
hvis der er stemning for det. 
 

8. Træer og HOFOR 
Nogle træer på Bredkær er gået ud. Vi mistænker, at det kan være på baggrund af 
drænprojektet i området og vi vil derfor forsøge at kontakte HOFOR og få dem til at 
erstatte træerne. Vi har desuden aldrig haft 5 års gennemgang med HOFOR efter 
afslutning af projektet i 2015. Lene forsøger at kontakte HOFOR. 
 

9. Parkering på stierne 
En enkelt beboer på Grundkær nægter at overholde reglerne for parkering på stierne. 
Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser og har været i kontakt med beboeren, 
som insisterer på at han har ret til at parkere en stor trailer med byggeaffald på stien 
til gene for stiens øvrige brugere. 
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Det er virkelig frustrerende at EN beboer skal ødelægge det for de mange! 
Bestyrelsen har tidligere været nødt til at lukke stien med betonklodser for at komme 
problemet til livs. 
 
Bestyrelsen deler sedler ud til beboerne på Grundkær om varsling af lukning af 
Grundkær øst. 
 
Lukning af en sti er ikke et problem i forhold til brand og redning. Ambulancer og 
brandslukningskøretøjer har ikke nødvendigvis behov for at køre direkte til 
hoveddøren. De vil ofte foretrække at parkere udenfor stierne i stedet for at bruge tid 
på at åbne bommene (de har nøgler til bommene). 
 
Vi kan evt. i fremtiden overveje at lave en aftale med et parkeringsselskab, der kan 
uddele afgifter ved parkering på stierne. Hvis alle husstande i området havde en 
parkeringstilladelse (og nogle tilladelser til deres gæster) ville vi også komme 
problemet med udefrakommende parkeringer til livs (f.eks. folk der arbejder på 
Hvidovre Hospital og parkerer i vores område). 
 
Der vil dog også være en del udfordringer forbundet med at have et 
parkeringsselskab, så det er ikke ubetinget en god ide. Derudover vil en sådan aftale 
skulle vedtages på en generalforsamling.  
 

10. Dato for de næste møder 
Næste møde afholdes den 24. februar 2021, kl. 19. Peter indkalder til teams-møde. 
 

11. Eventuelt 
Der bliver ikke afholdt fastelavnsfest i år på grund af Corona. 
 
Bestyrelsen har tidligere søgt om at få en hjertestarter i området, men har hver gang 
fået afslag. Jørn har også søgt denne gang – vi afventer svar omkring marts. Der kan 
være udgifter forbundet med batteriskift i en opsat hjertestarter. Det vil være 
grundejerforeningen der skal stå for denne udgift (som er ca. 3.000,- kr.). 
 
Politiet patruljerer i vores område flere gang i døgnet for tiden. Vi er blevet oplyst 
om, at det er i forbindelse med politiets indsats mod bander. 
 
 
 
Mødet slut kl. 20.34 


