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Bestyrelsesmøde i GF Baunebakken  

onsdag den 22. september 2021, kl. 19.00  
hos Peter, Bredkær 17 

 
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 8. september 2021 er godkendt af alle pr. mail og lagt 
på hjemmesiden 16. september 2021. 

 
3. Meddelelser fra formand 

Intet nyt. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Jacob har lavet opkrævning af kontingent for 4. kvartal. Derudover oplyser han, at 2 
beboere, der tidligere har meldt sig ud af antenneforeningen, har meldt sig ind igen. 
 

5. Indkomne forslag til generalforsamling 
Bestyrelsen har modtaget et enkelt forslag til generalforsamlingen. Det drejer sig om 
forslag til opstilling af ladestandere i foreningen. 
 
Forslaget lægges på hjemmesiden 23. september. Dorte sender opdateret indkaldelse 
og det indkomne forslag til webmaster og advokat. 
 

6. Generalforsamling – opgavefordeling 
Bestyrelsen mødes i auditoriet den 7. oktober 2021, kl. 17.30 
 
Fordeling af opgaver: 
Lene henter nøglen til auditoriet i receptionen. 
Jørn køber drikkevarer. 
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Jørn medbringer blanke stemmesedler. 
Jacob trækker liste over alle husstande, så vi kan registrere fremmødte. 
Henrik medbringer klokke. 
Jacob medbringer stikdåse/strøm. 
 

 
7. Eventuelt 

Jacob har en demo-lampe liggende, som skal retur til SEAS NVE. Jacob lægger lampen 
materialegården inden han fraflytter. 
 
Allan har sat batterikasser op og har konstateret råd i en stolpe på svævebanen. Jørn 
har bedt Allan bestille en ny stolpe hjem.  
 
Lene og Jørn har haft møde med Hofor. Hofor mener ikke, at de skal udbedre nogle af 
de fejl og mangler, vi har konstateret i forhold til nedsunkne armeringsnet mm. Lene 
afventer svar fra HOFOR på nogle forespørgsler, der blev drøftet på mødet. 
 
Tommy har kontaktet politiet om den gule knallert, der står ved affaldsøen på 
Drivkær. Knallerten er stjålet og politiet vil kontakte ejeren. 
 
 
 
Mødet slut kl. 20.35 


