
                                     

Grundejerforeningen Baunebakken 

Bestyrelsesmøde i GF Baunebakken 

tirsdag d. 16.08.2022 kl. 19.00 

hos Susan, Drivkær 34 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Referat fra sidste møde 

Er Godkendt 

3. Meddelelser fra formand 

Mange meddelelser fra ejendomsmæglere. 

Opkræves ikke da det vil blive viderefakt. til nye grundejere 

Skaterbanen: fliser – skal rettes op. (input fra allingvej 100) 

Kærmark 17 ( skraldespand skal flyttes da den lugter) Katja skriver til mikkel 

 

4. Meddelelser fra kasseren 

Regnskab – Godkendt. 

En enkelt i restance. 

 

5. Affald 

Igen nogle der har afleveret affald der ikke bor her. 

Stolpe knækket ved en af øerne – skal skiftes  

 

6. Materialegård 

Uventet besøg - rodet godt rundt. 

Kan der laves overvågning / pigtråd? 

Alarm? Evt. due pigge 

 

7. P-Selskab 

ParkZone – Stierne – der bookes møde med Thomas for at høre hvad der kan tilbydes. 

 

 

 

8. P – Plads Stendam / Lille klardam 

Kampesten – males. Hvid (Katja tager denne.)  



 

 

9. Opdatering af Hjemmesiden 

Thomas / Tommy brainstormer.  

Opdateringer skal sendes til Tommy. 

 

 

10. HOFOR 

Nogle træer er gået ud / det er ikke HOFORs men grundejerforeningen. 

 

11. Fældning af træer / Kærmark vendeplads 

Kan evt. være spindel / hvis træet ikke er sygt skal det ikke fældes. 

Thomas tjekker om det er spindel. 

 

 

12. YouSee 

Hvis kabler er det? Beboeren står for stikledningerne – ledningerne mellem standere er defekte. 

Hvem betaler?  

Lumen har muligvis ødelagt ledningerne. 

Henrik/Henrik tjekker. 

     

13. Fibernet :  

Vi afventer stadig møde – vedr. opretning af fliser. Genetablering – Grus – er ikke genetableret. 

Asfalt og grus over alt på allingvej i indgangspartierne. Ikke ryddet op. 

 

14. Bordet rundt 

Helle: Vedligeholdelsesmails fra Mikkel kan de deles 

Thomas: HOFOR har styr på Åen / Skaterbanen (sten så der ikke parkeres) 

Henrik P- intet til evt.  

Katja : Skaterbanen blomster / blomsterfrø smides i 

Tommy: Varmepumpesyn / skal vi bruge den samme eller kan alle bruges. 

Susan: Der oplades privatbil i materialegården, Henrik W tager den 

Lars: Runde P plads 319 affaldstræ på p pladsen.  

Henrik W: Intet fra formanden 

 

Mødet slutter kl. 20.30 

 


