
Referat af Baunevangens afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 8/6-2021 

 

Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 1 
 

 
Mødedeltagere 
 

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

 
Afbud fra 

     
 

 
Fra KAB / ejendoms-
kontoret 

 
     Brian Ludvigsen 
    Anders Brøgger 
  

 
Dagsorden 

1. Valg af referent. (VB) 
 

2. Let anretning. 
 

3. Løbende sager fra ejendomskontoret 
Igangværende vedligeholdelsesopgaver. (Fremsendes). 
Planlagte vedligeholdelsesopgaver. (Fremsendes). 
Budgetgennemgang. (Fremsendes). 
Status: Kældertrapper, hoveddøre og affaldsinfo. 
Status: Nye entreprenører på renovering af bad (Tilbud). 
Udsendelse om ny pulje til renovering af køkken og bad. 

 
4. Information fra Kundechef. 

Dispensation/Ekstern venteliste. 
Regler for afholdelse af afdelingsmøder. 
Allonge til YouSee TV aftale. 
Gennemgang af bi-lejemåls kontrakter. Resultat. 
Boliggennemgang/Rambøll. 

 
5. Status over projekt: Kloak, gårdareal og affald v. JE/CGR. 

 
6. Status: Fælles beboerhus. Referat af møde i projektgruppe. v. VB/CGR. 

 
7. Vurdering af det fremtidige samarbejde i driftsfællesskabet. 

 
8. Beboerhuset: 

Renovering 
Udlejning 

 
9. AB fælles, samt orientering fra formanden. 

Afdelingsmøde 2021. 
Orientering fra sidste OB møde. 

 
10. Eventuelt. 

 

 



Referat af Baunevangens afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 8/6-2021 

 

Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 2 
 

 

 
 

Referat 

 
1. VB blev valgt 
2. Godkendt 
3. Budgetgennemgang er tilfredsstillende 
• Fremadrettede gennemgang af nye hoveddøre for efterbehandling 
• Der blev drøftet affaldsproblem, såsom mangelfuld sortering i 

trailerne, der er blevet nedsat et Affaldsudvalg som skal følge 
ordningen fremadrettet. Udvalget består af HS, JE, AML og VB 

• Kældertrappe med fejl i bliver rettet her i løbet af Juni måned 
• Der er bestilt et nyt bord/bænke sæt i composit til det grønne 

område ved legeplads og beboerhus 
• Der blev godkendt nyt tag til beboerhus. Dato for igangsættelse 

fremsættes senere. (ved referatudkast er datoen for igangsættelse 
13/8) 

• Lapning af huller i gårdene med asfalt igangsættes 
• Vi har valgt endnu en entreprenør til fremtidige badeværelser 
4. Dispensation/ekstern venteliste er afslået af kommunen 
• Vi satser på afdelingsmøde i efteråret 2021 
• HS tager kontakt til Driftschef om indkaldelse vedr. TV i Baunevangen 

og Hvidovre Parken 
5. Der er intet nyt, dog er der ny projektleder hos Rambøll, der blev 

drøftet i AB omkring ladestander i de respektive gårde.   
6. Fælles beboerhus med Hvidovreparken er ikke særligt holdbart, der 

er nogle punkter som der ikke kan nås til enighed om 
7. Uden for referat 
8. JE og VB blev valgt til at følge op på en renovering af beboerhus 
• Der er godt gang i udlejningen igen. Opsat fladskærm bliver en del af 

udlejningen, fremadrettet skal nøgle til udlejningen hentes i en 
nøgleboks efter aftale med VB 

9. UF 
10. Tilbud til dem der får lavet badeværelser om at benytte 

beboerhusets toilet, koordineres af driftskontoret. 
 
 
 

 
 
 

                        

  

Næste møde 
 

   

 
 

 
 

 


