
Referat af Baunevangens afdelingsbestyrelsesmøde                         
tirsdag den 25/1- 2022 

 

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) 
    Rene Pedersen (RP) 
 
     
                                 

 
Afbud fra 

     
Jens Eriksen 

 
Fra KAB / ejendoms-
kontoret 

 
Brian Ludvigsen (BL). 
Anders Brøgger (AB). 
  

 
Dagsorden 

1. Valg af referent. (VB). 
 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde. 
 

3. Let anretning. 
 
4. Gennemgang af budgetoplæg 2022-23 (fremsendes). 
 
5. Løbende sager fra ejendomskontoret: 
            Igangværende vedligeholdelsesopgaver. (Fremsendes). 
            Planlagte vedligeholdelsesopgaver. (Fremsendes). 
            Budgetopfølgning. (Fremsendes). 
            Status postkasser. 
            Parkeringsskilte. 
            Tilbud på kældervinduer til havesiden. 
            Tilbud på udskiftning af legeplads. 
            Øvrige 
 
 
6. Informationer fra Kundechef: 
            Kontakt til Hvidovre kommune vedr. etablering af ladestandere. 
            Retningslinjer for kommende mødeaktivitet.   
            Ekstraordinært- og ordinært afdelingsmøde (Februar/marts). 
            Status oplæg til SMS kommunikation. 
 
 
              
7. Status Ladestander-projekt og kloak-projekt. 
 
 
8. Status Beboerhus-projekt. 
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Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 2 
 

 
9. Projekt det grønne område. 
 
 

AB fælles, samt orientering fra formanden./eventuelt. 

 
 

 
 

Referat 

 
 

1. VB blev valgt 
2. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste AB møde 
3. Let anretning.  
4. Gennemgang af budget 2022-2023, der er foretaget korrektioner 
5. Opsætning af postkasser er pt. næsten færdig, mangler kun 2 dage 
• Opsætning af lamper ved de skraldegårde der mangler lys er foretaget. 
• Skilte til p pladser, er indkøbt og bliver opsat snarest 
• Lille skur ved beboerhus, som er et skab til teknik, bliver der arbejdet på at 

få fjernet og placeret i et skab. 
• Der er nedsat et legepladsudvalg, VB og ES, som skal se på hvilken 

legeplads der skal vælges. 
6. Der er kontakt til kommunen omkring ladestander, der bliver aftalt et 

formøde med dem. Anders Brøgger tager kontakt 
• Det er en udfordring at få et lokale hvor vi kan være grundet corona 

restriktioner, men vi følger det tæt. 
• Anders Brøgger kommer tilbage med oplæg til meddelelser via KAB beboer 

app og SMS. 
• Kloakrenovering, affald og gårdareal projekt bliver lagt sammen og der er 

100% opbakning til at skifte rådgiver (Dominia) 
7. Se 6.  
8. Der var gennemgang af arkitekt og tilbudsgiver på projektet den 24/1 
9. HS og ES er AB repræsentanter for det grønne område og der tages kontakt 

til de beboere der har meldt sig til projektet  
 
 

 
 
 

                        

  

Næste møde 
 

   

 
 

 
 

 


