
Grundejerforeningen Baunebakken 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i GF Baunebakken 
tirsdag den 08. februar 2022, kl. 19.00 

 

hos Henrik, Stråkær 24 
 
Deltagere: 
Lars Friis Hansen, Jørn Henningsen, Tommy Friis Petersen, Thomas 
Kleis, Susan Emcken, Henrik Vang Poulsen, Katja Bunch 

 
Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jf. vedtægternes kap. 4 §10 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt af de tilstedeværende. 

 
2. Referat fra sidste møde 
Godkendt af bestyrelsen. 

 
3. Meddelelser fra formand 
Formanden var ikke til stede men Jørn oplyste på formandens vegne at der har været 
nogle klager over mgl. Lys på rebæk alle. – Dette skyldes dog at de er frakoblet og derfor 
mangler ledningsføring. 
Mulighed foreligger for at få det etableret samtidig med resten af lampeprojekt samt køb 
af lamper. Der afventes tilbud. 

4. Meddelelser fra kasserer 
L.E.R 2.0 (Lednings Ejer Registret) undersøgelse er i gang men det tegner til at vi ikke skal 
gøre noget vedr. dette, da alt skulle blive digitaliseret og at de forskellige udbydere har 
ansvar for egne ledningsnet/kabler. 

 
Vedr. budget, så er renovation flyttet til at blive indeholdt i kontingent og derfor ikke at se 
på budget enkeltstående 

 
5. Godkendelse af budget/regnskab 
Godkendt af de tilstedeværende. 

 
6. Bredbånd 
Fibernet vil snarest blive etableret af TDC NET. Nærmere dato er ikke oplyst. 
Muligt at åbne op for andre udbydere i YouSee’s anlæg. Der blev vurderet at dette skal op 
på generalforsamlingen til afstemning. 
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7. Parkbelysning 
Parkbelysning er endelig opstartet. 

 
8. Legepladser. 
Der er ytret ønske fra en grundejer om at få lavet en optimering af den store legeplads 
gerne til at indeholde noget for mindre børn. 
Et sådant ønske, skal stilles til generalforsamlingen inkl. Budgetforslag. 
Den store legeplads er lavet ud fra at det er større børn der benytter den og da der er 
yderlige 3 ”småbørns” legepladser i foreningen, ses det ikke at være nyttigt at ændre den 
store legeplads betydeligt. 

 
8. Storskrald. 
Der er stillet spørgsmål til grundlaget for at hente storskrald hver uge, i stedet for at gøre 
det 1 – 2 gange om måneden. 
Uanset hvor mange gange der afhentes storskrald, så er det samme udgift for grundejeren 
og derfor er det mere hensigtsmæssigt at gøre det hver uge, for at mindske ophobning af 
skrald. 

 
9. Fastelavn 
Der inviteres til Fastelavn d. 27.02.2022 kl. 13.00. 
Invitationer er delt ud. 

 
10. hegn – Naboerne Bredkær 
Stormen ”Malik” har nedlagt et ”dele” hegn vi har ved bredkær. 
Vores naboer sørger for at indhente tilbud. Vi er forpligtet til at betale halvdelen. 
Skal hegnet males efterfølgende, vil medlemmer af bestyrelsen gerne gøre dette, således 
at en evt. udgift til dette holdes nede. 

 
11. Hærværk på Allans traktor. 
Der oplyses at der har været indtrængere i materialegården og der er puttet noget i 
traktoren som har ødelagt motoren. Dette er blot en oplysning, da sådanne ting ikke 
burde ske i vores forening. 

 
12. Ladestandere. 
Tilbud fra EasyDrive er undersøgt. Det er ikke billigt (kr. 3,00 per kw + timegebyr på kr. 
8,00) og de skal laves en 10 årig binding. 
Der er pt. Mange standere i nærområdet så der arbejdes fortsat på at finde lige den rigtige 
løsning til foreningen. 

13. Trafik i området. 
Der køres fortsat på cykelstier og fortorv på rebæk alle. Flere biler er påkørt. Thomas K. 
tager kontakt til vej&park for at høre om der kan gøres noget. Dog risikerer vi at miste 
vores p-pladser på rebæk alle, så vi går lidt stille med dørene. 
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14. Evt. 
Der er undersøgt med hensyn til bom-anlæg. Kr. 35.-45.000,00 per stk men med mulighed 
for aktivering via SMS – OPKALD – BRIK. 

 
De resterende punkter: 

 
Kontrakt med Entreprenør 
Generalforsamling 
Samt genoptagelse af P-SKILTE 

 
Tages på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15.02.2022 kl. 19.00 hos Thomas Kleis, 
Grundkær 37. 

 
Mødet startet kl. 19.00 og afsluttes kl. 21.09. 

 

 
Tak for god ro og orden. 


