
Referat af Baunevangens afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 
 

Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 1 
 

 
Mødedeltagere 
 

    
     Vagn Bille (VB) 
    Jens Eriksen (JE) 
    Eugen Søberg (ES) 
    Ann-Mari Lundbæk Lauritsen (AML). 
    Henrik Svendsen (HS). 
    Rene Pedersen (HP). 
    Simon Roliggaard (SR) 
 
     
                                 

 
Afbud fra 

     
Simon Roliggaard 

 
Fra KAB / ejendoms-
kontoret 

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

 
Dagsorden 

1. Valg af referent. (VB). 
 
2. Gennemgang af referat fra sidste møde. 

 
3. Løbende sager fra ejendomskontoret: 

Igangværende vedligeholdelsesopgaver. (Fremsendes). 
Planlagte vedligeholdelsesopgaver. (Fremsendes). 
Budgetopfølgning. (Fremsendes). 
Øvrige 
 

4. Informationer fra Kundechef: 
Status: Ladestander – søgt dispentation (er der noget nyt)? 
Status: Er der aftalt møde med YouSee (har AB fået kontakt med Hvidovre 
Parken omkring repræsentant til IT udvalg?) 
 

5. Let anretning. 
 

6. Besættelse af diverse udvalg – gennemgang af det udsendte. 
 

7. Status: Renovering af beboerhuset. 
 

8. Tilbagemelding fra Legepladsudvalg og udvalg for det grønne område. 
 

9. Info fra IT udvalg (HS) 
 

10. Evt 
 

 
 

 
 

 
 



Referat af Baunevangens afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 
 

Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 2 
 

Referat 1. VB blev valgt 
2. Godkendt 
3. Udskiftning af koldtvandsrør i kælder, BL finder 2 af de værste rør  
• Renovering af en beboertrappe udskydes til august grundet travlhed hos 

murer 
• 2 endegavle findes og omfuges inde længe 
• Antenneskur ved beboerhus rives ned fra ugen den 23/5 og erstattes af et 

lille skab 
• Kældertrappe ved P 129 og P 131 lægges en epoxy belægning som er 

skridsikkert, der gives 5 års garanti og små skævheder og forkerte 
hældninger kan rettes. 

• Ny legeplads er besluttet, det bliver en Hags og BL kommer tilbage med en 
dato for levering og montering 

4. Intet nyt med ladestander, behandlingstid på 6 uger 
• Styringsdialog møde med kommune forløb fint og der var flere punkter i 

forbindelse med kloak og affaldsprojekt som faldt på plads 
• Anders Brøgger sætter et møde op med IT udvalg, bla omkring Yousee 
• Vi har fået tilsagn fra Landsbyggefonden om støtte til Beboerhus 

renovering 
5. Let anretning 
6. Gennemgang af udvalg,  
7. Gennemgang af nyt køkken, snak om gulv, hårde hvidevarer 

  
 
 

 
 
 

                        

  

Næste møde 
 

  Tirsdag den 7/6 kl. 17:00 

 
 

 
 

 


