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Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 1 
 

 
Mødedeltagere 
 

 Vagn Bille (VB) 
 Carsten Groth-Rasmussen (CGR) 
 Henrik Svendsen (HS) 
 Jens Eriksen (JE) 
 Eugen Søberg (ES) 
 Ann-Mari Lundbæk Lauritsen (AML) 
 Simon Roliggaard (SR) 
     
                                 

 
Afbud fra 

Simon Roliggaard 
Eugen Søberg 
Ann-Mari Lundbæk Lauritsen 
 

 
Fra KAB / ejendoms-
kontoret 

 
Peter Leth-Nissen (PLN). 
Brian Ludvigsen (BL). 
Repræsentant fra Gas-net 
Camilla Norup Andersen (CNA) 
  

 
Dagsorden 

1. Valg af referent. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 1. oktober. 
 

3. Mulighed for flytning af afdelingens gasmålere / HMN Gas-
net/Mustafa. 

 
4. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab. V. CNA.  

Fremsendes. 
 

5. Let anretning JE. (ca.18:00). 
 

6. Løbende sager fra ejendomskontoret v. BL. 
Budgetopfølgning. Materiale fremsendes. 
Aktivitetsplan. (fremsendes). 
Status arbejdsplaner og årshjul 
Status: Affaldssortering, husholdningsaffald 
Evaluering af renovering af flyttelejligheder. 
Evaluering/status på indførelse af beboer-App. 
Postkasser (forslag fra afdelingsmødet). 
Øvrige: 

 
7. Løbende driftschefopgaver v. (PLN). 

Status: Kloakrenovering. 
Mail fra kommunen vedr. udsat beliggenhed. 
Øvrige driftschef opgaver/projekter. 
Sikring af afdelingens reglementer (retsgyldighed). 
KABs erfaringer med etablering af ladepladser. 



Referat af Baunevangens afdelingsbestyrelsesmøde 5/11-2019 
 

Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 2 
 

 
8. Orientering fra IT-udvalget v. HS. 

 
 
 

9. Meddelelser fra formanden / Beboerhusets drift. 
Beboerhusets drift/Vagn. 
Udvidelse af Beboerhuset. Udspil fra Ann-Mari. 
Status: Ladepladser. 
Hjemmesiden. Vagn og Simon. 

 
 

10. Eventuelt. 
 
 

 
 
Referat 

 
1. VB blev valgt 
2. Blev godkendt 
3. Info fra projektleder, Mustafa hos HMN gasnet. 

Flere får el komfur og det er ikke længere rentabelt for Gas-net at 
vedligeholde gasledningen, når færre bruger den, der tjekkes op med KAB 
jura om vi kan sløjfe hele gasforsyningen i Baunevangen.                            

4. Gennemgang af afdelingens årsregnskab. Konto 130, Tab ved fraflytninger, 
note med fordelings tal fremsendes til AB. 

5. Velbekomme 
6. Gennemgang af aktionsplan. Alle de hvid plantekrukker er fjernet i alle gårde. 

• Gennemgang af alle lejemål om de er sat rigtigt ind om det er 3 eller 
4 rums lejligheder, i KAB APP står rum antal 

• Ny sortering er stadig mangelfuld, vi opfordrer alle beboer til at 
huske at sortere affaldet ordentligt, ellers får vi bøder fra kommunen 
pga. mangelfuld sortering 

• Vi undersøger muligheden for at udskifte hovedrørsledningen til 
vand fra galvaniseret rør til andre materialer. 

• Vi får priser hjem på tagplader til garage. Mange er hullet 

• Vi arbejder videre med postkasser og finder nogle forskellige 
løsninger. 

• Brunata har meldt at de er færdige med opsætning af målere. Der 
bliver omdelt infobreve til beboerne. 

7. Test info til 2 beboelses længer er udsendt mht. fotografering af kloaknet 

• Gennemtjek af vores reglementer for at se om de juridisk er gyldige 

• Vi tager en tæt dialog med KAB omkring ladepladser 
8. HS følger det tæt, dog er der ikke meget vi kan stille op overfor Yousee pt. 
9. Leje af beboerhuset afmelding 3 måneder før, vil koste depositummet 

• Hjemmesiden flytter til andet firma, som er mere inde i det 
kodningssytem hjemmesiden er opbygget af. Hjemmesiden er ved at 
blive ”rengjort” så den bliver mere sikker overfor hackerangreb. 
Desuden bliver den opdateret med diverse info. 
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Næste møde 
 

   

 
 

 
 

 


