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Mødedeltagere 
 

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

 
Afbud fra 

     
 

 
Fra KAB / ejendoms-
kontoret 

 
Brian Ludvigsen (BL). 
Projektleder Naja H. Nørbjerg Poulsen (NNP). 
 
  

 
Dagsorden 

1. Valg af referent. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 6. oktober. 

3. Status: Kloakprojektet v. projektleder NNP. 

4. Let Anretning. 

5. Budgetopfølgning. Materiale fremsendes. 

6. Aktivitetsplan. Materiale fremsendes. 

7. Løbende sager fra ejendomskontoret v BL. 

CTS-styring uge 42. 

Indkøb af traktor. 

Rottebekæmpelse. Nyt fra kommunen? 

Beplantning/Biodiversitet. 

Sagsforløb: Defekte kældertrapper. 

Status: Urafstemning/Pulje. 

Fældning af store træer ved gl. affaldsgård.? 

Øvrige. 

8. Orientering fra IT- udvalget v. HS 

9. Beboerhusets drift v. VB. 

Renovering/tag? 

10. Meddelelser fra formanden. 

Styringsdialogmøde med kommunen. 

Dispensationsansøgning/Ekstern venteliste. 

Status: Fremtidige samarbejdsform med KAB. 

Status: Beboerhussamarbejde. 

Øvrige. 

Eventuelt 
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Referat 
 

1. VB blev valgt som referent 
2. Referat blev godkendt 
3. Status på kloakprojekt, Naja (NNP) fortæller, der skal udføres en 

ekstra strækning fotografering kloak, kloakrør er umiddelbart ok i 
forhold til alder. 

Rådgiveren(Dominia) anbefaler strømpeforing fremfor helt nye kloaker, som 
kræver opgravning. Strømpeforing har en levetid på 50-100 år. 
Vi skal ud og se strømpeforingens  fremgangsmåden i en tilsvarende 
bebyggelse, datoer kommer senere. 
Drøftelse af gårdarealer, omlægning og belægning, samt affaldsordning 

4. Fin anretning 
5. Budgetopfølgning er gennemgået, ingen bemærkninger. 
6. Lukning af huller fra kældergang til beboere bliver lukket af murer.  
• Rullegræs bliver lagt i gård 2 foran tørregården 
• Alle tagrender er renset 
• Problemer med affald, det er konstateret at mange ikke bruger 

affaldssorteringen rigtig, feks har nogle smidt store thermobokse ud i 
restaffaldscontainer, nogle smider madaffald ud i restaffald, og vores 
viceværter må tit lukke affaldscontainer og bytte affald rundt for at 
de bliver afhentet, OG DET MÅ DE EGENTLIG IKKE! En kraftig 
opfordring til at alle sortere rigtig 

• De sidste høje træer er ved at blive skåret ned 
• Der bliver afholdt et møde omkring defekte kældertrapper, KAB jurist 

er med inde over som vejleder.   
• Urafstemning vedr. pulje bliver igangsat snarest muligt. 
• Det gamle træ ved den gl. affaldsgård bliver fældet, da det er til stor 

gene for de nærmeste beboere. Vi får lavet et projekt sammen med 
en landskabsarkitekt, som vil hjælpe med at lave en plan for vores 
grønne område. 

• Julebelysning opsættes på fyrretræ 
7. Se 6. 
8. Intet nyt. 
9. Vores tag i beboerhuset er i dårlig stand, men vi afventer situationen 

med Hvidovreparken omkring fælles dobbelt beboerlokale 
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10.  

• Styringsdialogmøde med kommune er aflyst for tredje gang pga. 
corona 

• Dispensationsansøgning vedr. fravigelse af reglerne for ekstern 
adgang til Baunevangens venteliste er fremsendt til Hvidovre 
kommune. 

• CGR orienterede om det fremtidige samarbejde imellem KAB og 
Hvidovre Boligselskab. Det er aftalt driftschefsfunktionen 
nedlægges og der ansættes en kundechef på 60%, som vil være 
lokalt forankret, med kontor på ejendomskontoret. Kundechefen 
vil stå for det samlede samarbejde imellem driften, bestyrelserne 
og KAB. Kundechef tiltræder januar 2021. Et tæt samarbejde med 
KAB driftssupport fortsætter. 

• Arbejdet med udvikling af et fælles beboerhus med 
Hvidovreparken fortsætter. Realisering afhænger af godkendelse 
fra afdelingsmøder i Baunevangen og Hvidovreparken. 

 
 

 
 
 

                        

  

Næste møde 
 

   

 
 

 
 

 


