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Bestyrelsesmøde i GF Baunebakken  

onsdag den 24. februar 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 20. januar 2021 er godkendt af alle pr. mail efter mødet og lagt på 
hjemmesiden den 7. februar 2021. 

 
3. Meddelelser fra formand 

Vi har en dialog i gang med en beboer på Klardam, som er plaget af rotter i noget  
beplantning foran huset.  

 
4. Meddelelser fra kasserer 

Alle husstande har betalt kontingent for 1. kvartal 2021.  
Banken har bedt om bestyrelsesoversigt og legitimationsoplysninger på 
bestyrelsesmedlemmer med adgang til foreningen konto. 
 

5. Status på sti-belysning 
Kommunen presser på for overdragelsen af stibelysningen inden de nye målere er sat 
op. SEAS-NVE arbejder på udarbejdelsen af midlertidig aftale, så vi overtager 
kommunens nuværende driftsaftale for området i perioden inden målere bliver sat 
op og arbejdet med den nye belysning, går i gang. 
 
SEAS-NVE arbejder desuden på tilbud på endelig driftsaftale, låneaftale(finansiering) 
og beskrivelse af belysningsprojektet. 
 

6. Affaldsordning/storskrald i Baunebakken 
Kommunen melder, at Corona sætter sit præg på affaldsmængderne i hele 
kommunen, idet rigtig mange er hjemme for tiden. Det er også den naturlige 
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forklaring på, hvorfor vi oftere oplever fyldte containere. Det er en speciel tid, vi lever 
i lige nu – og bestyrelsen håber/forventer at alle beboere vil hjælpe til og bære over 
med, at der kan være lidt udfordringer med fyldte affaldsøer. Man kan desværre være 
nødt til at bære sit affald til en anden container, hvis der ikke er plads. Vi venter og 
håber at Corona snart slipper sit greb om os, så affaldsmængderne normaliserer sig. 
 
Vi har bedt om større containere til restaffald, men disse skal i udbud, så det kan tage 
lidt tid inden kommunen, vender tilbage.  
 
Der er et problem med store sække med blandet affald i containerne. Det er svært at 
komme dette til livs. 
 
Vi drøftede igen, om vi skal overveje at sætte lås på containerne. Hvis det er folk 
udefra der dumper affald, vil hverken lås eller hegn omkring, stoppe det.  
Aflåsning kan ikke nødvendigvis stoppe affald ved siden af containerne, men det kan 
opklare, om det er internt i foreningen, at sorteringen halter eller om det er folk 
udefra. Det kan blive dyrt at skulle investere i låse og systemnøgler til alle 
containerne. Henrik vil forhøre sig hos kommunen om deres erfaringer med aflåste 
containere. 
 
Vi forventer, at der kommer nye affaldskategorier til i fremtiden, så vi ved endnu ikke 
om vi får yderligere containere opstillet. Når der kommer mere info om yderligere 
lovpligtig sortering, vil vi få lavet et tilbud på, hvad det vil koste at få låse på alle 
containere, så det kan fremlægges på en generalforsamling. 
 
Vi drøftede også igen, om vi evt. skulle opsætte kameraer omkring affaldsøerne. Dette 
vil medføre nogle persondata-problematikker som skal overvejes meget nøje. Det vil 
muligvis også kræve tilladelser fra myndigheder mv. og overvejelser omkring, hvem 
der har adgang til optagelserne, hvordan de opbevares, hvornår de slettes m.v. Dette 
vil kræve godkendelse på en generalforsamling, da det er overvågning af beboerne. 
 

7. Træer og HOFOR 
Lene har haft kontakt med HOFOR, som gerne vil komme ud og gennemgå området 
ifbm. vandafledningsprojektet. Når vi kommer længere hen på foråret, tager Lene og 
Jørn fat i HOFOR og aftaler en dag. Lene følger op på det. 
 

8. El-ladestandere 
En beboer på Drivkær har undersøgt muligheden for at få ført strøm fra husstanden 
til en el-ladestander på deres p-plads. De har fået et tilbud på et par og tyve tusinde 
kroner, som omfatter nedgravning og el-arbejde 
 
Beboeren på Drivkær har bedt om bestyrelsens tilladelse til at måtte udføre dette 
arbejde. Bestyrelsen mener ikke, at vi er bemyndigede til at måtte give en sådan 
tilladelse til en enkelt beboer. Sådan en tilladelse kan potentielt medføre store 
ændringer i området, hvis flere husejere fremover vil trække strøm fra egen husstand 
til p-arealerne. Derfor bør en sådan beslutning træffes på en generalforsamling. 
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Vi drøftede, om der overhovedet er kapacitet nok i ledningsnettet, hvis flere vil grave 
strøm til el-ladestander. Derudover kan det blive noget bøvl, hvis hvert hus skal have 
en entreprenør til at grave i fællesarealerne, da vi har et stort HOFOR 
vandafledningsprojekt i næsten alle stier og under alle p-pladser. Der skal derfor 
tages højde for vandcisterner og drænløb. 
 
Flere i bestyrelsen har selv elbil og følger med i, at udviklingen indenfor opladning af 
elbiler går rigtig hurtigt. Det er stadig meget dyrt at etablere egne ladestandere – og 
man risikerer, at investeringer i ladestandere hurtigt bliver overhalet af udviklingen. 
 
Uanset hvad, så vil denne problematik, skulle drøftes på en generalforsamling, før der 
kan tages stilling til noget. 
 

9. Opdatering af P-plan 
Vi skal have opdateret vores database over beboernes p-pladserne. I årenes løb er der 
blevet byttet internt mellem beboere, uden at bestyrelsen har fået besked, så den er 
ikke altid pålidelig længere. Det kan særligt give problemer ved hushandler, at 
bestyrelsen ikke kan angive den korrekte p-plads i papirerne til ejendomsmægleren. 
 
Der skal derfor omdeles en seddel i postkassen, hvor beboerne kan skrive, hvilken 
plads de holder på. Der skal kunne svares både i papir og elektronisk. 
 
Når vejret bliver bedre og Corona tillader det, vil Jacob og Jørn godt stemme 
dørklokker hos de beboere, der ikke svarer på henvendelsen i postkassen. 
Det er vigtigt at alle melder tilbage, så vi får opdateret oversigten. 
 

10. Vedligeholdelse af stier/areal foran eget indgangsparti 
Vi drøftede reglerne for saltning og snerydning og kontrakten med entreprenøren. 
Reglerne står i Baunebakkebogen på hjemmesiden. 
 
Baunebakkebogen skal dog opdateres flere steder. Når vi må mødes fysisk igen, skal 
vi gennemgå og opdatere den.  
 
Vi drøftede, om vi fremover skal udsende servicebeskeder på hjemmesiden, når 
sæsonerne skifter. Feks kunne man i vintersæsonen minde om snerydningsreglerne i 
Baunebakkebogen, og op til forår/sommer om græsslåning, haveaffald mm. 
 

11. Datoer for de næste møder 
Næste møde afholdes den 24. marts 2021, kl. 19.15.  
 

12. Eventuelt 
Vi kan endnu ikke planlægge generalforsamling for 2021, da landet stadig er lukket 
ned og vi ikke må forsamles. Vi melder naturligvis en dato ud til alle, så snart vi har 
mulighed for det. 
 
 
Mødet slut kl. 21.24 


