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Bestyrelsesmøde i GF Baunebakken  

mandag den 24. marts 2021, kl. 19.15 via Teams 
 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Jacob Kort, Lars Friis Hansen, Tommy Friis Petersen, 
Lene Kærgaard og Peter Jørgensen 
 
Afbud: Dorte Gravesen 
 
Udeblev:  
 
Referent: Lene Kærgaard 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Referat fra sidste møde 
Referatet fra 24. februar 2021 er godkendt af alle pr. mail efter mødet og lagt på 
hjemmesiden den 11. marts 2021. 

 
3. Meddelelser fra formand 

Vi har modtaget oplysninger om, at der har været lidt diskussion mellem vores 
entreprenør og en beboer på Klardam. Grunden var, at vores entreprenør i 
forbindelse med buskrydning hos en nabo, kørte på beboerens nylagte fliser. Det er 
naturligvis ikke i orden, at der bliver diskuteret i forbindelse med hans arbejde, da 
det skal passes. Det må endnu engang understreges, at arealerne ude foran husene er 
fællesarealer, og ikke beboernes ejendom. Entreprenøren har ret til at køre på 
fliserne i forbindelse med sit arbejde for foreningen, da det ellers bliver en umulig 
opgave at passe arealerne. 
 
Henrik har talt med beboeren, som ønsker aftale om, selv at slå eget græs foran huset, 
for at undgå kørsel på fliserne. Beboeren har spurgt om tilladelse til anlæggelse af et 
bed foran hans hus. Dette ønske kan bebestyrelsen ikke imødekomme, da der er tale 
om fællesareal. 
 
Henrik har fået en henvendelse fra en beboer, der er genereret af 6 meter høje træer i 
naboens have. Træerne må maks. være 3 meter. Beboeren har talt med sin nabo uden 
held. Henrik forsøger dialog med beboeren, om nedskæring/fældning af pågældende 
træer. 
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Vi har modtaget en henvendelse fra en beboer på Engkær Vest, fordi der er kørt med 
tungt køretøj på stien, som har medført, at græsarmeringen er trykket ned. Der er 
desværre beboere, som lader tunge køretøjer køre ind på stierne, selvom maks. tilladt 
vægt er 3 tons. Hvis vi kan bevise, hvem der har forårsaget skaden, kan der rejses 
krav om reetablering af græsarmeringen. Beboeren ønsker, at der opsættes en hæk, 
så der ikke blæser affald hen foran deres hus. Det er fællesareal, og vi må alle bidrage 
med at holde pænt på vores fællesarealer. 

 
Vi har også modtaget henvendelse fra beboer, der via sit forsikringsselskab er blevet 
tilbudt opsætning af hjertestarter. Henrik har meddelt beboeren, at det er en rigtig 
god idé, at der opsættes en hjertestarter, men at vi gerne vil have undersøgt, helt 
præcist, hvad dette indebærer for foreningen. 
 
Jens Peter Andersen, Stråkær 6, har indkaldt til møde den 28. marts 2021, kl. 10, på 
runde P vedr. evt. opsætning af ladestandere i Baunebakken. Peter og Jørn deltager i 
mødet, hvis de har mulighed for det. Der er en rivende udvikling i gang indenfor 
opladning af el-biler. Derfor kan det være meget at sætte i gang, hvis arbejdet 
overhales af udviklingen. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Jacob har sendt opkrævninger ud for næste kvartal. Der er 2 mere, som har meldt sig 
ud af YouSee, så nu er der 11 i alt, som har meldt sig ud.  
 

5. Status på sti-belysning 
Vi har fået en henvendelse om belysningen på stien mellem parkeringspladserne på 
Kærmark og Allingvej. Kommunen sætter 2-3 lamper op, mod at grundejerforeningen 
overtager drift og vedligeholdelsen. Bestyrelsen er enig i, at der opsættes 2 lamper. 
 
Udfordringen er, at strømmen der ligger i vejen er til ledningerne på Allingvej (som er 
ejet af kommunen). SEAS-NVE vil forsøge at få sat de samme lampehoveder på, som vi 
fremover skal have. Lige nu skal vi finde ud, hvem der skal betale for at få trukket 
strøm til lamperne. Bestyrelsen er enig i, at grundejerforeningen betaler de 20.000 
kr., det vil koste at få sat strøm til lamperne. 

 
SEAS-NVE arbejder stadig på forslag til finansieringsforslag til nye lampehoveder på 
alle stierne. 
 

6. Affaldsordning/storskrald i Baunebakken 
Henrik har talt med kommunen, og de kan godt se, at vi er udfordret på containerne 
med restaffald. Lige nu kører der en ekstra tømning hver uge på restaffald på 
containeren på Dunkær ud mod Allingvej. Dette vil koste yderligere ca. 1.200 kr. om 
året. 
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7. Status på opdatering af P-plan 
Vi har fået 165 besvarelser. Det vil sige, at vi stadig mangler svar fra 66. De 31 af dem 
er uden pladser, så vi mangler svar fra 35 af dem, der har en plads. Vi ser tiden an til 
vi når april/maj, og håber, at der stadig kommer flere svar ind. 
 

8. Datoer for de næste bestyrelsesmøder 
 

Næste møde afholdes tirsdag den 20. april, kl. 19.15. 
 

9. Eventuelt 
Tommy har snakket med kommunen om hæk ved hans handicapplads, hvor Allan 
ikke kan komme forbi med sin fejemaskine. Kommunen har sagt, at fortovet er 
grundejerforeningens. Dette er ikke korrekt. Tommy retter henvendelse til 
kommunen igen. 
 
Når der skal tales entreprenørkontrakt igen, skal vi være opmærksom på, at der er 
noget der hedder snevagten. De er forholdsvis billige og er landsdækkende. Så kan vi 
splitte entreprenørkontrakten op. 
 
Generalforsamlingen er fortsat udsat, indtil der åbnes igen for forsamlinger.  
 
Regnskab og budget fra sidste år og i år skal godkendes. Mht. til budget for 2022, vil 
det være praktisk at kunne vente, så vi ved lidt mere præcist om omkostningerne. På 
næste bestyrelsesmøde skal der laves en plan for godkendelse af regnskab og budget. 
 
Jørn er blevet spurgt, hvornår Allan er til stede, fordi der er et skilt ved 
parkeringspladsen Klardam/Stendam, som står meget skævt. Jørn ser på det og 
kontakter Allan. 
 
Peter skriver til Jens Peter Andersen som privatperson om hans tanker omkring 
ladestandere. 
 
Mødet slut kl. 20.32 


