
Bestyrelsesmøde torsdag den 28. august 2016 
 

Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 1 
 

 
Mødedeltagere 
 

 

   Vagn Bille (VB) 
    Carsten Groth-Rasmussen (CGR) 
    Henrik Svendsen (HS) 
    Eugen Søberg (ES) 
    Ann- Mari L. Lauritsen (AML) 
    Jens Eriksen (JE) 
  

 
Afbud fra 

 
    Ann-Mari L. Lauritsen (AML) 
    Johnny Hansen (JH) 
 

 
Fra KAB / ejd.kontor 

 
    Jesper Roland (JR). 
    Johnny Hansen (JH) 
 

 

Dagsorden 

 
1. Valg af referent. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 30. juni 2016 

 
3. Løbende sager fra ejendomskontoret v. JR 

Budgetopfølgning 
Igangværende vedligeholdelsesopgaver 
Planlagte vedligeholdelsesopgaver. 
Øvrige. 
 

4. Løbende driftschefsager.  
Statur LAR projekt evt. ved projektleder/kundechef 
Status over udlejning af garager og carporte v/materiale fra udlejn. 
Øvrige 
 

5. Statur opdatering af hjemmesiden v/udvalget 
 

6. AB fælles, samt orientering fra formanden. 
Skovturen. 
Beboerhuset. 
Orientering om driftsfællesskabets møde med kundedirektør og  
Kundechef. 
Øvrige 
 

7. Evt. og rapport fra sidste kontortid. Hvem tager kontortid i september? 
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1. HS blev valgt til referent 

 
2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 30. juni 2016 blev godkendt. 

 
3. JH orienterede om budgettet. Dette ser fornuftigt ud – flere poster er der 

reserveret penge på. Dette pga planlagte arbejder i dette driftsår. 
 
Af ”kørende” driftsarbejder kunne nævnes 
- Gennemgang af fuger 
- Kældertrapper 
- Skorstene 
 
Cirkulationspumper vil bliver udskiftet i vinterhalvåret. 
 
JR oplyste at der var konstateret 5-6 vandmålere som var defekte. 
 
JR fortalte om planlagte arbejder som gårdmændene udfører løbende. 
Maling af hegn, flisearbejder mv. 
JR oplyste i den forbindelse, at de nævnte arbejder er blevet sat i beror, da 
gårdmændene er kommet en del bagud med de alm renholdelses opgaver i 
afdelingen.  
 
Træbeskæring skal udføres de næste måneder – evt. med assistance fra 
professionelle. 
 
Bestyrelsen opfordrede JR til opfølgning på regulativerne  - her tænkes på 
parkering af campingvogne og store varevogne. JR ville straks ”kigge” på 
dette. 
 
Endelig var der også besøg af Sussi Berger Lægg, som er den nye på 
ejendomskontoret. Sussi præsenterede sig selv og alle var glade for at 
møde hende  
 

4. John Gilbert orienterede kort CGR om sager fra dritschef (ferie) 
- Der skal være møde den 26/8-16 med Hvidovre Kommune omkring LAR 

projektet. CGR spurgte ind til om der var noget nyt de ville tale med 
kommune om.  
CGR bad om info EFTER mødet med kommunen, for herefter sammen 
med bestyrelsen at tage stilling til, om der fortsat skal bruges kræfter 
på dette projekt. 
 

CARPORTE/GARAGER STATUS !! 
KAB oplyste at de stadig arbejder på den nye udformning af skrivelse til 
beboere som bliver tilbud ovennævnte lejemål. (Dette går på korrekt 
placering og nummer). 
FOKUS PÅ MANGLENDE STATUR UDBEDES SNAREST / NÆSTE MØDE ! 
 
CGR orienterede om møde med KAB´s kundedirektør. 
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5. Udvalget tager kontakt til Steen Garset omkring info til brug af 

hjemmesiden, samt opdatering af reservationskalender til beboerhuset. 
Regulativer mm tilrettet på hjemmesiden  
 

6. Skovtur den 12/9-16 
- Indkøb af øl/vand (HS) 
- Transport til bus (ES) om formiddagen den 12/9-16 
- Billetsalg den 8/9-16 ved VB som evt. kontakter AML om hjælp. 
 
Det blev besluttet af fodboldmålene flyttes hvert halve år, således at de 
står henholdsvis ud for affaldsgården et halvt år og det næste halve år på 
nuværende placering. 
 
Beboerhuset er blevet flot malet og der er indkøbt nye gardiner. 
 

7. Vagn tager kontortid i september. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


