
Grundejerforeningen 
Baunebakken 
Bredkær 2 
2650 Hvidovre 

 

 
Bestyrelsesmøde GF Baunebakken 

mandag d. 30.05.2022, kl. 19.00 
hos Tommy, Drivkær 32 

 
Deltagere: 
Conny Moth, Helle Fritze, Tommy Friis Petersen, Susan Emcken, Henrik Wifstrand, Lars 
Friis Hansen, Thomas Kleis, Katja Bunch 
 
Referent: Helle Fritze 
 

 

• Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

• Referat fra sidste møde 
Godkendt 

 

• Meddelelser fra formand 
Belysning på stierne. Der er lavet afleveringsforretning mellem GF 
Baunebakken/Formanden og firmaet Andel Lumen. Det, vi har bedt om at få rettet, er 
rettet. Så alt ser fint ud. Andel Lumen har rettet i vores belysningsoversigt, således at 
de nye lamper på Rebæk allé, også kan fejlmeldes på hjemmesiden, hvis det skulle 
være nødvendigt. Det er ligeledes lykkedes at forhandle den ellers aftalte pris 
yderligere ned, så vi samlet skal betale 10.000,00 kr. incl. Moms. (besparelse 8.750 

😊 ) 

 

• Meddelelser fra kassereren 
Jens Peter, som står for grundejerforeningens flagstang, køber en ny vimpel og 
flagsnor. 
 

• Besøg af MH Entreprise v/Mikkel 
Mikkel havde spurgt om han måtte møde Bestyrelsen og fortælle om, hvordan den 
første tid er gået. 
- MH Entreprise bestræber sig på at være tilstede mandag til fredag mellem 9 og 

14. 
- Tiden er pt. gået med at få klippet træer og buske. Slået græs og kanter. Ordne 

diverse skraldespande, som var gået i stykker. 
- Vi har meget storskrald, som består af større metalstykker. Det har vi ikke nogen 

beholder til, så vi vil hører Hvidovre Kommune, om de kan være behjælpelig med 
at afskaffe dette. 
 

- En lille bøn fra bestyrelsen, da vi desværre ikke altid vejrguderne med os. Det har 
resulteret i, at MH Entreprise, har skyndt sig i tørvejr med maskinerne, så de ikke 
går i stykker. Der har så ligget græs på stierne og det har fået nogle til at skrive på 
Facebook. Kunne vi ikke lige trække vejret, og se om ikke, det bliver fejet op. Der 
blev desværre også ridset et hegn. Der skulle selvfølgelig have været lagt en 
seddel i postkasse hos vedkommende, det beklager vi. Men der blev hurtig rettet 
op på det uheld. 

 

• Diverse 
- Vi har nogle træer på Drivkær (mod Vesterskel) som er gået ud, vi vil høre 

HOFOR, om de erstatter dem. 
- Vi har rettet henvendelse til TDC omkring de sten, de har lagt i forbindelse med 

gravearbejdet, da stenene ikke ligge ordentligt. 



- Folder ang. ”Vedligeholdelse og affaldsordninger i Baunebakken” vil blive 
husomdelt inden juli, og vil komme til at ligge på hjemmesiden.  

 

• Næste bestyrelsesmøder 
- Tirsdag den 16/8 kl. 19:00, hos Susan Drivkær 34 
- Tirsdag den 27/9 kl. 19:00, hos Henrik Stråkær 24 
- Tirsdag den 1/11 kl. 19:00, hos Thomas Grundkær 37 
- Tirsdag den 29/11 kl. 18:00 og efterfølgende julefrokost, hos Henrik Allingvej 70 
 
Mødet sluttet 20:45 


