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Bestyrelsesmøde i GF Baunebakken  
onsdag den 30. juni 2021, kl. 19.00  

hos Lene, Engkær 14 
 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Jacob Kort, Lars Friis Hansen, Lene Kærgaard, Dorte 
Gravesen og Peter Jørgensen 
 
Afbud: Tommy Friis Petersen 
 
Udeblev:  
 
Referent: Dorte Gravesen 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Referat fra sidste møde 
Referatet fra 31. maj 2021 er godkendt af alle pr. mail og lagt på hjemmesiden  
den 16. juni 2021. 

 
3. Meddelelser fra formand 

Henrik, Jacob og Lene har holdt møde med entreprenøren vedr. status på 
vedligeholdelsen af foreningens arealer. Det blev på mødet aftalt en række 
arbejdsopgaver som bestyrelsen forventer, at entreprenøren prioriterer. Der er aftalt 
at holde opfølgende møde om 3 måneder. Der skal udsendes separat information til 
beboerne vedr. aftaler mellem entreprenøren og bestyrelsen. 
 
Vores nuværende kontrakt med entreprenøren udløber til april 2022. Vi skal snart i 
gang med at indhente forskellige tilbud som forberedelse på tegning af ny kontrakt.  
 
Entreprenøren skal klippe buskadset ved Vesterskel/Avedøre Havnevej. I den 
forbindelse vil han have behov for fri adgang til buskadset – og vil derfor informere 
beboerne om, at man ikke må parkere sin bil i et nærmere angivet tidsrum. 
 
Foreningen har bedt kommunen om at få opsat et vejspejl på Allingvej, så der er 
bedre udsyn over cykelstien ved udkørsel. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Der er udsendt opkrævning af kontingent vedr. 3. kvartal. 
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5. Status på sti-belysning 
Jacob har været i kontakt med SEAS-NVE, som er i gang med udarbejdelsen af endelig 
kontrakt. Lamperne vej Allingvej/Vesterskel bliver opsat sammen med de øvrige 
lamper i området. Vi håber, at arbejdet igangsættes inden de mørke vintermåneder. 
 

6. Affaldsordning/storskrald 
Vi afventer stadig svar fra kommunen, som endnu ikke er vendt tilbage vedr. vores 
ønsker til forbedring af affaldsordningen.  
 

7. Status på opdatering af P-plan 
Der mangler nu kun ca. 15 tilbagemeldinger vedr. opdatering af P-planen. Jacob 
forsøger at få fat i de sidste, så planen kan blive endeligt opdateret. 
 

8. Status på gennemgang af området – herunder legepladser 
Det har haft stor værdi for bestyrelsen at gennemgå området i samlet flok – og bør 
være noget der sker en gang om året. 
 
Bestyrelsen mødes den 3. august, kl. 18, ved materialegården og går en runde i 
området med fokus på legepladserne og synligheden af diverse skilte i området. 
 
Lene har gennemgået området, for at se, hvor græsarmeringen ligger over 
flisekanten, samt steder, hvor fliserne er sunket omkring kloakdækslerne. Hofor vil 
blive forelagt disse steder, når vi mødes med dem. 
 

9. Generalforsamling 
Vi har aftalt datoer for møder op til generalforsamlingen 7. oktober, så vi kan få sendt 
indkaldelser mv. ud, jf. vedtægterne. 
 

10. Baunebakkebogen 
Baunebakkebogen er blevet revideret og skal opdateres på hjemmesiden (sammen 
med ny velkomstfolder og ny storskrald-seddel). 
 
Derudover skal kanaloversigten slettes fra hjemmesiden, da den ikke er korrekt 
længere. Dorte giver Tommy besked, når dokumenterne er klar. 
 

11. Nye mødedatoer 
Tirsdag den 3. august, kl. 18.00 v/materialegården - bagefter møde hos Henrik 
Onsdag den 8. september, kl. 19.00, hos Lars 
Onsdag den 22. september, kl. 19.00, hos Peter 
 

12. Eventuelt 
Intet 
 
 
 
 
Mødet slut kl. 20.26 


