
  Hvidovre, den 15/2-22 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde i GF Baunebakken  
 tirsdag den 15. februar 2022, kl. 19.00 
 hos Thomas, Grundkær 37 
 

 
 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jørn Henningsen, Helle Fritze, Tommy Friis Petersen, Susan Emcken, Henrik 
Vang Poulsen, Thomas Kleis 
 
Afbud: Katja Bunch, Lars Friis Hansen 
 
Referent: Thomas Kleis 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jf. vedtægternes kap. 4 §10 
 

 
Punkter refererer til dagsordenen fra ordinært bestyrelsesmøde d. 8/2 2022 
 
Pkt. 3. Meddelelser fra formand 
 
Henvendelse fra beboere til kasserer. Beboer mener der er fusk med kontingentet og at der er 

lavet uretmæssigt opkrævning. Det drejer sig dog om det rykkergebyr, grundet manglende betaling 

af kontingent. Beboeren har fået udleveret oversigt over tidligere betalinger, samt fået bekræftet at 

der naturligvis IKKE er foregået ’fusk’ med kontingentopkrævning. Beboer er desuden blevet rådet 

til at benytte elektronisk betaling, så den laves automatisk fremover.  

Samme beboer har ytret utilfredshed med naboens træer, som beboer mener at bestyrelsen skal 

fjerne. Beboeren er rådet til at henvende sig til naboen ”med en øl i hånden” for at skabe en god 

dialog. Alternativt skal beboeren henvende sig til kommunen eller politiet, da det ikke er 

bestyrelsens opgave hverken at fjerne bevoksning eller at påbyde det fjernet på områder ejet af 

den enkelte grundejer.  

 
Pkt. 15. Kontrakt med entreprenør. 
 
Nuværende kontakt udløber ved udgangen af april 2022.  

Henrik præsenterede opgavepunkter til kontrakten. Se tidligere udsendte bilag.  

Det overvejes om Allingevej skal inkluderes, selvom det er kommunens areal. Kommunen 

vedligeholder alligevel ikke området, og det vedligeholdes pt. af entreprenør.  

Mulighed for opdeling af kontrakten overvejes ved eks.vis. at benytte ’Snevagten’ udelukkende til 

snerydning.  

Bestyrelsen ønsker en bedre afklaring af hvad der er lavet og hvornår. Dette kan løses ved eks.vis. 

at entreprenøren laver et meget kort ugentlig/månedligt referat over opgaver der er udført.  

Bilaget gennemlæses og yderligere input tages op til næste ekstraordinære bestyrelsesmøde. Der 
afsøges forinden mulige entreprenører, som kan varetage opgaven. 
 
Næste ekstraordinære bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 21/2 kl. 19.00 hos Helle, Drivkær 37. 
Foruden kontrakt med entreprenør, skal der diskuteres fastelavnsfest d. 27/2 samt punkter til 
generalforsamling. 
 
 
  



Pkt. 16. Generalforsamling 
 
Indkaldes med minimum 21 dages varsel. Afholdes inden udgangen af maj måned. Indkomne 

forslag til formanden senest 14 dage før jf. foreningens vedtægter.  

Generalforsamlingen afholdes enten d. 19/4, 20/4 eller 21/4 kl. 19.00 i Auditoriet, Vestre 

Kvartergade. 21/4 foretrækkes. Jørn kontakter kommunen og undersøger booking af lokalet.  

Indkaldelse udsendes senest 27/3 ved uddeling i postkasserne.  

 
Eventuelt 
Næste ordinære bestyrelsesmøde tirsdag d. 8/3 kl. 19.00 hos Helle, Drivkær 37.  

 
 

Mødet sluttede kl. 20:30 


