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Bestyrelsesmøde i GF Baunebakken  

tirsdag den 20. april 2021, kl. 19.15 via Teams 
 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Jacob Kort, Lars Friis Hansen, Tommy Friis Petersen, 
Lene Kærgaard, Dorte Gravesen 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 24. marts 2021 er godkendt af alle pr. mail og lagt på hjemmesiden den 
3. april 2021. 

 
3. Meddelelser fra formand 

Formanden har modtaget og besvaret forskellige henvendelser fra beboere. Det har 
blandt andet drejet sig om en tilladelse til midlertidig placering af noget jord og 
udskiftning af fliser på fællesarealet foran hoveddøren. 
 
Der er kommet en henvendelse fra en beboer på Klardam vedr. fjernelse af et træ, 
hvor rødderne kan skade kloakken og være årsag til rotteproblem på ejendommen. Vi 
drøftede, om træet må fjernes i henhold til den tinglyste beplantningsplan. Vi tager 
det med på bestyrelsens gennemgang af området i maj.  
 
Derudover har et par beboere henvendt sig vedr. beskæring af noget af områdets 
beplantning. Bestyrelsen tager stilling til beskæringen på vores gennemgang af 
området i maj. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Danske Bank har bedt om yderligere dokumentation fra et par 
bestyrelsesmedlemmer ifbm. med hvidvaskreglerne. Dette har banken naturligvis 
modtaget. 
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Der er lige nu overskud i regnskabet år til dato, da vi har en opsparing stående til det 
kommende lampeprojekt. Derudover er foreningen endnu ikke blevet opkrævet for 
køb af containere til restaffald og belysning i 1. kvartal 2021.  
 
Der er givet Ok til indkøb af ny vimpel til området. 
 
Jacob har været i kontakt med LER for at få opklaret, hvorfor der er anmeldt en meget 
stor opgravning foran Drivkær 32. Det har endnu ikke været muligt at få klar besked 
om, hvem der skal grave og hvor meget. Til gengæld er Jacob blevet gjort opmærksom 
på, at der er kommet ny LER-lov, som medfører, at foreningen nu skal svare på LER-
henvendelser inden for 2 timer, da vi er ledningsejere. Derudover er vi, som 
ledningsejere, sandsynligvis forpligtet til at digitalisere tegninger over ledningsveje i 
området. Det kan blive en stor udgift. Jacob arbejder videre med oplysningerne fra 
LER. 
 

5. Status på sti-belysning 
Intet nyt. 
 

6. Affaldsordning/storskrald i Baunebakken 
Intet nyt. 
 

7. Status på opdatering af P-plan 
Vi mangler stadig svar fra 62 beboere. Omkring halvdelen af dem er formentlig uden 
fast plads, så vi mangler svar fra ca. 30 af dem, der har en plads. Vi må evt. stemme 
dørklokker, når vi går rundt i området i maj. Jacob vil forsøge at finde mailadresser til 
dem der mangler og skrive direkte til dem. 
 
Der skal bestilles nye nummer-skilte til nogle p-pladser. Jacob og Jørn forsøger at 
danne sig et overblik og får bestilt skiltene. 
 

8. Generalforsamling 
Da der stadig er begrænsninger på, hvor mange man må forsamles, er det ikke muligt 
at gennemføre generalforsamlingen inden sommeren. Vi satser på at kunne 
gennemføre en generalforsamling med fysisk fremmøde i sensommeren/efteråret. 
Helt konkret satser vi på at afholde generalforsamling torsdag den 7. oktober 2021, 
kl. 19, med forbehold for at samfundet er åbnet. Dorte booker lokale og skriver til 
advokaten. 
 
Jacob får gennemgået regnskabet 2020 med revisorerne og færdiggør budget til 
forelæggelse for generalforsamling. 
 

9. Datoer for de næste bestyrelsesmøder 
Næste møde afholdes mandag den 31. maj, kl. 19.00, hos Peter. 
Sidste møde inden sommerferien afholdes den 30. juni, kl. 19.00, hos Lene. 
 

10. Eventuelt 
Bestyrelsen mødes ved materialegården torsdag den 13. maj, kl. 11 (Kr. 
Himmelfartsdag). Vi tager en fælles tur rundt i området og får samlet op på diverse 
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udeståender (forberedelse af gennemgang med Hofor, opsamling på p-pladser, 
beplantning/beskæring i området samt placering af skraldespande og batteri-
holdere). 
 
Jens Peter Andersen, Stråkær 6, har indkaldt interesserede beboere til møde vedr. 
forslag om opsætning af ladestandere i området. Der er planlagt møde igen den 4. 
maj.  
 
Engkær 26 har sløjfet beplantningen i regnvandsbedet udenfor deres ejendom. 
Regnvandsbedene er tinglyst af Hofor, og det fremgår af tinglysningen, at der skal 
være planter i bedene og at ejerne har pligt til at holde det. Vi drøfter det med Hofor 
på gennemgangen. 
 
Jørn åbner vaskepladsen og giver Tommy besked, når det er sket. Tommy lægger en 
”forårs-besked” på hjemmesiden, hvor vi skriver, at vaskepladsen er åben, at man 
skal fjerne krukker, der står i vejen for entreprenørens græsslåning og at det nu er 
sæson for afhentning af haveaffald. 
 
 
Mødet slut kl. 20.29 


