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Bestyrelsesmøde i GF Baunebakken  
mandag den 31. maj 2021, kl. 19.00  

hos Peter, Bredkær 17 
 
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 20. april 2021 er godkendt af alle pr. mail og lagt på hjemmesiden  
den 3. maj 2021. 

 
3. Meddelelser fra formand 

Regnvandsbedet på Engkær er reetableret. Beboeren har meddelt bestyrelsen, at de 
har været i dialog med HOFOR ifbm. etableringen af bedet, så vi går ud fra, at HOFOR 
har godkendt arbejdet. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Foreningen kan stå overfor en potentielt stor udgift i forbindelse med ny lovgivning 
omkring digitalisering af tegninger over ledningsveje i området. 
Ledningsejerregistret (LER) kan ikke hjælpe, men har henvist os til at få bistand fra et 
rådgivningsfirma. Det er uklart, hvilke konsekvenser det kan få for Baunebakken, hvis 
vi ikke får digitaliseret tegningerne. Jacob arbejder videre med sagen og indhenter 
evt. tilbud på opgaven. 
 

5. Status på sti-belysning 
SEAS NVE har opsat en prøvelampe med filter, så vi kan se, hvilket lys det vil give. 
Jacob er i dialog med dem og afventer desuden stadig udkast til finansiering af det 
forestående lampe-projekt.  
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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 
Vi mangler stadig svar fra 34 beboere, der ikke er vendt tilbage på bestyrelsens 
skrivelse vedr. opdatering af foreningens p-plan. Desværre har der været en fejl i 
mailsystemet, så nogle mail-besvarelser kan være gået tabt. Bestyrelsen skal ud og 
banke på hos de beboere vi mangler svar fra. 
 

8. Status på gennemgang af området – herunder legepladser 
Bestyrelsen har været en tur rundt i Baunebakken Vest for at gennemgå området. 
Status efter gennemgangen er, at rødderne fra kastanjetræerne på skaterbanen er 
blevet fjernet og rodfræset, så naboen ikke bliver generet. Derudover skal 
flisebelægningen ved affaldsbeholderne på hjørnet Rebæk Allé/ Allingvej lægges om. 
Jørn beder entreprenøren gå i gang med arbejdet. Endelig skal der opsættes et 
fodhegn langs fortovet på hjørnet Rebæk Allé/Allingvej, så det ikke er muligt at køre 
ind og parkere på græsset. 
 
Bestyrelsen mødes ved Materialegården den 13. juni, kl. 11, og fortsætter 
gennemgangen af området. Vi skal blandt andet angive placering af skraldespande og 
batterikasser. 
 
Trådhegnet omkring den store legeplads er trådt ned og skal fjernes. Derudover har 
en beboer tilbudt at ordne rampen til svævebanen, da den trænger til nyt træ. Vi 
takker ja til tilbuddet og beder beboeren komme med et prisoverslag. 
 
Der er problemer med armeringsnettene på stierne, de steder hvor der køres på dem. 
Lene vil gå en runde og notere ned, hvor der er problemer, så vi kan give det videre til 
HOFOR. 

 
9. Generalforsamling 

Vi satser på at afholde generalforsamling den 7. oktober 2021, kl. 18. Det er endnu 
ikke til at vide, hvilke Corona-hensyn vi skal tage til den tid. Bestyrelsen har dog 
allerede besluttet, at der ikke vil være spisning. Budgettet og revisorernes 
gennemgang af regnskab udarbejdes efter sommerferien. 
 

10. Eventuelt 
 
Vedr. beboer-projektet omkring el-ladestandere: vi er informeret om, at der holdes 
møde med Clever den 2. juni, som vil give et bud på, hvad de vil kunne tilbyde. 
 
Den væltede målerstander på Rebæk Allé er nu rejst op igen. Der er observeret biler, 
der kører indenom helle-anlægget og op på cykelsti og fortov for at undgå vejbumpet. 
Kommunen bør kontaktes, da det er et problem med høj fart og uhensigtsmæssig 
kørsel på Rebæk Allé. 
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Bestyrelsen har fået en henvendelse om, at en beboer på Drivkær oplader el-bil på 
stien. Det er stadig ikke lovligt at oplade biler på stierne. 
 
Bestyrelsen forbereder, hvordan en ny entreprenør-kontrakt skal udfærdiges, og 
hvilke nye og ændrede krav den skal indeholde. 
 
Bestyrelsen kontakter entreprenøren for at drøfte kvaliteten af den nuværende 
vedligeholdelse af området. 
 
Vi skal i gang med en opdatering af Baunebakkebogen på hjemmesiden. Peter, Lene 
og Dorte mødes inden næste møde og gennemgår den, så evt. tvivlsspørgsmål kan 
tages på mødet. 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 30. juni, kl. 19, hos Lene. 
 
Mødet slut kl. 20.29 


