
 Bestyrelsesmøde i GF Baunebakken Hvidovre, den 5/1-22 
 tirsdag den 4. januar 2022, kl. 19.00 
 hos Tommy, Drivkær 32 
 
 

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

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jf. vedtægternes kap. 4 §10 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

1.1. Godkendt  
 
2. Referat fra sidste møde 

2.1. Godkendt af bestyrelsen og ligger på hjemmesiden. 
 
3. Meddelelser fra formand 

Vi har stadigvæk udfordringer med vores affald. Udfordringer er, at der bliver smidt alt muligt 
eksempelvis i restaffald. 
Men den er også gal med papbeholderen. Efter vi har fået beholder med ekstra stort 
indputningssprække, så oplever vi hele papkasser i beholderen, som selvfølgelig burde have 
været foldet flade. 
Vi vil meget gerne henstille til at vi alle prøver, at sortere affald korrekt og folder stort affald 
fladt. 
På Hvidovre Kommunes hjemmeside kan man læse alt om affaldsordning. 

 
4. Meddelelser fra kasserer 

4.1. LER Ledningsejerregistret, tegninger skal digitaliseres. 
Når nogle skal grave i vores jord her i Baunebakken, så skal de have tegninger af os. Det 
foregår i dag manuelt. Fremover og senest juni 2023 skal alle vores tegninger være 
digitale og kunne sendes inden for 2 timer. Vi påbegynder arbejdet med at få tegningerne 
digitaliseret. Så må vi når tiden nærmer sig, få oprettet nogle robotter som kan besvare 
forespørgsler automatisk. 
 

4.2. Information om Yousee opkrævning. 
I forbindelse med Yousee’s kanal omlægning er der kommet en prisstigning, som ikke 
dækkes af vores udmeldte kvartals betaling på 600 DKK. 
 
Det korrekte beløb pr. kvartal er 675 DKK. 
 
Vi har i bestyrelsen bestemt at de manglende 75 DKK fra opkrævningen i 1. kvartal 
fordeles ud på de resterende betalinger i 2022 således at de 3 næste betalinger bliver på 
700 DKK. 
Ved fraflytning / framelding af Yousee vil beløbet blive opkrævet på næste kvartals 
opkrævning. 
 

5. Yousee 
5.1. Vi har fået et brev fra TDC Net, som er i en indledende fase angående udrulning af fibernet 

på vejene, der også dækker vores grundejerforening. Vi har fra bestyrelsens side takket ja 
tak til at gå en tur i vores område, den 12/1-22 sammen med TDC, så vi kan høre hvilken 
planer de kunne have for vores område. Vi har selvfølgelig også nogle spørgsmål, så som 



placering af ledninger, pris pr. hus, pris for grundejerforeningen, hastighed mm. 
 

5.2. Der har været forespørgsler på 3. parts udbyder, som vi tænker, at vi vender tilbage til, når 
vi ved hvad Yousee kan tilbyde. Vi vil selvfølgelig have 3. parts udbyder med som 
spørgsmål den 12/1-22. 
 

6. Parkering i området 
Vi har været i dialog med kommunen og har fået afklaret, hvilken veje Baunebakken 
bestemmer over og hvad vi må som grundejerforening. Vi vil på generalforsamlingen have et 
punkt med, så vi får en føling af, hvor meget der skal gøres. 
Vi har mange firmabiler over 3 ton holdene, selv om det ikke er tilladt. Vi oplever ligeledes, at 
uvedkommende benytter vores parkeringspladser. Men hvor stort er problemet må vi finde ud 
af på generalforsamlingen. Vi skal finde ud af, om det er nye skilte der skal sætte op, er det 
parkeringslicenser, der skal til, eller hvad der nu er på markedet. 
 

Mødet sluttede kl. 21:00 


