
Referat af Baunevangens afdelingsbestyrelsesmøde                         
tirsdag den 7. juni 2022 

 

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 

    Anders Brøgger (AB) 
    Jens Eriksen (JE) 
    Eugen Søberg (ES) 
    Ann-Mari Lundbæk Lauritsen (AML). 
    Simon Roliggaard (SR) 
 
 

 
Fra KAB / ejendoms-
kontoret 

Brian Ludvigsen (BL) 
 
  

 
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 
 

5. Let anretning. 
 

6. Tømning af beboerhus. 
 

7. Orientering fra OB møde (VB) 
 

8. Orientering fra møde vedr. børnehave. 
 

9. Orientering vedr. kloak- og affaldsprojekt. 
 

10. Evt 
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Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 2 
 

 
 

Referat 

 
1. VB blev valgt som referent 
2. Gennemgang af referat fra sidste møde med små rettelser 
3. Gennemgang af budgetopfølgning, intet at bemærke og budget overskrides 

ikke inden regnskabsåret er omme. 
• Udskiftning af 2 koldtvandsrør i 2 blokke 
• Opmaling af gelænder ved trapper bliver ordnet over sommeren. 
• Opretning af fliser rundt omkring i afdelingen, der bliver skiftet omkring 

100 i alt. 
• Antenneskab er flyttet til et lille metalskab, rydning af skur restere 
• Udskiftning af hoveddøre lader vente på sig på grund af håndværker 

travlhed 
• Ny bænk er blevet købt ind, den skal bare samles. 
• 2 endegavle omfuges, formentlig i juli måned 
• Sandkasse ved legeplads er tømt og fyldt med nyt sand 
• Tagrender bliver renset i uge 25, både for og bag 
4. Vi afventer svar fra Hvidovre kommune vedr. ladestander, Anders Brøgger 

tager kontakt til kommune for svar  
• Anders Brøgger tager kontakt til IT udvalg for møde, bla. Mht. til Yousee 
5. Let anretning 
6. Der er blevet omdelt et skriv til beboerne, samt lagt på hjemmesiden vedr. 

tømning af beboerhus. 
7. Kort orientering uden for referat 
8. Kort orientering vedr. Børnehaven og renovering af denne. Uden for 

referat 
9. I sidste uge, den 1/6, var der møde omkring affald og kloak projekt, det 

største problem er fortsat anbringelse af nye affaldscontainer, hvordan 
angriber vi det bedst muligt, der er drøftelser med kommune og 
myndigheder. 

10. Ingen bemærkninger 
 
 
 

 
 
 

                        

  

Næste møde 
 

   

 
 

 
 

 


