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Bestyrelsesmøde i GF Baunebakken 
tirsdag d. 03.05.2022, kl. 19.00 

hos Helle, Drivkær 37 
 

 

• Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 
• Referat fra sidste møde 

Godkendt (generalforsamlingen) 

 
• Meddelelser fra formand 

 

- Meddelser fra formand. 
Overlevering fra AJ er sket. Vi starter på en frisk med ny entreprenør 
Udvidelse af containerplads igangsat. Ved ikke hvornår de kommer men så er 
vi klar. 
Ny entreprenør har allerede fået lidt ekstra opgaver. 
Der skal laves en ugentlig tilbagemelding fra ny entreprenør. 

 
 

 
• Meddelelser fra kasseren 

Modtaget afregning for q4 på strøm 
Regning på containerne er modtaget (de gamle, da vi selv skal betale disse) 
Regnskab kommer lige til at passe, men der er ikke plads til mange afvigelser. 
 

 

• Konstituering af bestyrelsen 
 

Da Jørn er stoppet bliver opgaverne fordelt i bestyrelsen. 
Al korrespondance med ny entreprenør går gennem bestyrelsen. 
Conny Moth er ny i bestyrelsen. 
Der opdateres på hjemmesiden hvem der står for hvilke opgaver og som 
medlemmerne skal rette henvendelse til. 

 

• TDC Net 
 

Der er ved at blive igangsat nedgravning af fiberkabler fra Yousee. 
Dette betyder ikke, at det er tilgængeligt men i løbet af de næste ca. 20 uger, 
vil der blive gravet i området. 
TDC Net vil markere de enkelte steder hvor der skal opstilles bokse, og hvis 
da disse skal placeres så tæt mod skel så muligt, kan disse blive placeret i de 
opstillede bede. TDC Net vil forsøge at skåne bede men den enkelte grundejer 
kan også selv rydde, hvis de ønsker dette. 
Når nedgravningen er klaret, forventes der at foreningen vil blive tilbudt 
løsning. Dette undersøges af bestyrelsen i øjeblikket. 



 

• Diverse 
 
Kørsel på Rebæk Alle. 
Kommunen arbejder på en løsning. Vi holder fast i dem for en løsning.  
 
Udkast til folder med henblik på Beplantningen af HOFOR bede samt 
genopfriskning af affaldsordning laves til næste bestyrelsesmøde. 
 
Næste møde er den 30-05-2022 kl. 19.15 hos Tommy, Drivkær 32 
Her vil ny entreprenør også møde op. 
 

 
 Mødet sluttet 20.15 
 

 
 


