
Grundejerforeningen Baunebakken 

 

 

Bestyrelsesmøde i GF Baunebakken 
tirsdag den 08. marts 2022, kl. 19.00 

Hos Helle, Drivkær 37 

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

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jf. vedtægternes kap. 4 §10 

 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt af de tilstedeværende. 
 
2. Referat fra sidste møde 

Godkendt af bestyrelsen. 
 
3. Meddelelser fra formand 

Der har været en henvendelse fra en grundejer, som har observeret et par "mørke" 
mænd smide gips og andet affald i vores bio affaldscontainer på Allingvej.  

Der var puttet tape hen over nummerplade på bilen, altså en bevidst handling. 

Skal der gøres noget eller skal vi afvente?  

Der er politisag kørende i forbindelse med sidste gang der blev smidt affald ud, som ikke 
var beboere i Baunebakken, så vi gør ikke yderligere.  

Der har været flere henvendelser omkring belysning, der er blevet svaret efter bedste 
evne, mange af disse henvendelser af mangel på tålmodighed/uvidenhed (ikke den 
negative slags uvidenhed). Vores grundejere virker meget tilfredse med belysningen indtil 
nu. 

De små parkeringspladser arbejdes der fortsat på lys 

Runde P belysning er klar 

Der har været to henvendelser om dispensation til at lave hegn med vandret klinke- 
beklædning, begge er afvist, med skuffelse som følge af dette.  
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Der er en henvendelse fra Engkær 26. De laver nyt indgangsparti. 

 

 

4. Meddelelser fra kasserer 
Der er sendt nye opkrævninger ud. 
Sidste rate for betaling af lys er i q4 2022 

 
 
5. Parkering på stierne 

Vedr. seddel omkring parkering. 
Så har man jo forsøgt, at få den enkelte grundejer til at rette ind. Forslag modtages gerne. 
 
Vi kontakter HOFOR vedr. Grundkær 14 parkering 
Politianmeldelser er desværre eneste mulighed i enkeltstående tilfælde 
Opslag på hjemmesiden 
 

6. Generalforsamling 
Dato for indkaldelse til generalforsamling. Samt omdeling af denne. 21.03.2022 
Dato for indkomne forslag. 05.04.2022 
Dato for behandling af indkomne forslag er 06. april 2022 kl. 12.00 (møde) Susan drivkær 34, 
kl. 19.00 
Sandwich serveres på generalforsamlingen. 
Adv. Torben Lund, kommer som ordstyrer. 
 

7. Diverse 
 

Kørsel på Rebæk Alle. Politiet har været der.  
Kommunen er klar over dette. Kan lave ”piller” / forhindringer langs cykelsti.  

 
Elstandere:  
Powerfuel har været på besøg i vores område, så vi kan danne os en idé om, hvad der skal 
til, for at vi måske kan få ladestandere. Betal for installation – kan låses kun til 
Baunebakken – betaler for kwt - ikke hurtigladere.  

 
Tilbud: 
Da vores entreprenør’s kontrakt snart stopper, er vi på jagt efter en ny, der kan tage sig af 
vores grønne områder, parkeringspladser mm. Vi har valgt at dele entreprenøropgaven i 
to, så vinter/sne kommer for sig. 

 
Vi har fået 2 tilbud på glatføre: 
Snevagten – OK Nygaard 

 
Snevagten – udvidet området – ALT er dækket, trods det er kommunens.  
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§5 – erstatningsansvarlighed udspecificeret 

 
OK Nygaard - §5 ønsker ikke at ændre erstatningsansvarligheden. 

 
• Snevagten foretrækkes af bestyrelsen med 8/8 personer. 

 
 
 
         Grøn entreprise. 

Vi har fået 4 tilbud, og næsten alle levede op til vores kravspecifikation. Vi vil tilbyde MH 
Entreprise en kontrakt. 

 
• VIG10 – 567.000 
• OK Nygaard – 492.850 
• Grøn Kvalitet – 445.000 
• MH Entreprise – 420.000 – foretrækkes af bestyrelsen med 8/8 personer – 1 år 

rullende 
 Kontraktudkast laves af Henrik P. 
 
 

• Entreprenøren: 
Manglende pæle til svævebanen på legepladsen er på vej. 

 
Bestyrelsen er ikke informeret om HOFOR’s arbejde på legepladsen med åen. Men 
dejligt, at det bliver gjort. 

 
          
    HOFOR bede: 
    Hvad må der være af beplantning– oplysning om vedligeholdelse. 
 

    Mødet sluttet 21.12 
 

 


