
Afdelingsbestyrelssmøde Baunevangen tirsdag den 9. juni 2020. 

 
 

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)                                 

 
Afbud fra: 
 

 
    Ann-Mari Lundbæk Lauritsen (AML) 
    Bo Mølgaard ?? 

 
Fra KAB / drifts-
kontoret 

                                   
    Brian Ludvigsen (BL) 
    Bo Mølgaard (BM) 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af referat. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 25. februar. 
 

3. Let anretning v. JE. 
 

4. Løbende sager fra ejendomskontoret v. BL. 
 

• Budgetopfølgning. Materiale fremsendes. 

• Aktivitetsplan fremsendes. 

• Status på test af postkasser. 

• Status på nedtagning af gasskabe. 

• Tillægsbudget – renovering af hoveddøre. 

• Status på beskæring af træer i afdelingens haver. 

• Status på driften (Corona), herunder evt. tilkøb af sommerhjælp. 

• Kontorets fremtidige åbningstider. 

• Øvrige. 
 

5. Orientering fra driftschef v. BM. 

• Status kloak projektet. 

• Afholdelse af afdelingsmøde. 

• KAB’s åbning (Corona) 
 

6. Orientering fra IT-udvalget v. HS. 
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7. Meddelelser fra formanden / Beboerhusets drift. 

• Orientering fra OB møde v. VB/HS/CGR 

• Indkøb til beboerhuset. 

• Status – udvidelse af beboerhuset. 

• Genåbning af udlejning / Udspil fra KAB/retningslinjer. 
 

8. Eventuelt 
                    

 

 

 

 

 

 

1. HS blev valgt til referent. 
 

2. Referat fra bestyrelsesmøde den 25. februar blev godkendt. 
 

3. Let anretning 
 

4. Budgetopfølgning blev gennemgået af BL – med fokus på enkelte konti. 
 
Aktivitetsplan 

• Garager gennemgået – mangler 1. Porte malet og der er monteret 
nye brædder mellem porte. Tagpap i gård 1 – ellers alt ok. 

• Jordbunken ved institution pålagt jord+træ+blomster. 

• Gelænder males (slibes med sandpapir) 

• Nye tagplader på carporte overalt. 

• CTS styring påbegyndes snarest. 

• Hoveddøre/karme slibes – pænt arbejde ! Ekstra midler til 
dørudskiftning. Liste på dør kommer ikke på nye renoverede døre. 

• Legeplads havde en del mangler ved sidste tjek (BL kommer med 
alternativt forslag) 

• Nye postkasser besluttet. 

• Gård 1 mangler nedtagning af gasskabe (udføres uge 28) 

• Træbeskæring til max 4 m. Dette skal iværksættes med 
kommunikation til beboere og tidsfrist. 

• Driften tager naturlige forholdsregler ifm corona.  

• Sommerferiehjælp. HRH hjælper med bede og grønne områder i 
sommerperioden. 

• Fremtidige åbningstider på kontoret blev præsenteret. 
 

5. I fræværet af BM blev punkterne præsenteret af BL og CGR. 

• Bestyrelsen ønsker de sidste rør filmet ifm kloakprojektet. 

• Afdelingsmøde med omkring 75 mennesker pt ikke mulig. Hvad gør 
vi i fremtiden? Kan det afvikles i efteråret? Pt ikke nogen ny dato pga 
sikkerhed/corona.  
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6. Intet nyt fra IT-udvalget. 

 
7. CGR orienterede fra nyligt afholdte OB møde. 

• VB fortalte at de nye borde til beboerhuset var ankommet. 

• Såfremt Hvidovre Parken og Baunevangen lavede et fælles 
beboerhus vil dette påvirke Baunevangen med kr. 0,- i drift/husleje. 

 

8. Intet under eventuelt. 
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