
Bestyrelsesmøde onsdag den 21. marts 2013 
 

Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 1 
 

 
Mødedeltagere 
 

 
Henrik Svendsen (HS) 
 Carsten Groth-Rasmussen (CGR) 
 Martin Nielskov (MN) 
 Vagn Bille (VB)  
 Lars Henriksen  (LH) 
 Kathrine Nørgaard (KN) 
 Eugen Sølberg (ES)                      
 

 
Afbud fra 

 

 
Fra KAB / ejendoms-
kontoret 

 
Thomas Hay (TH)                                
 Gerd Wegener (GAW) 
 

 
Dagsorden 

 
1. Valg af referent. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 27. februar 2013. 

 
3. Præsentation af nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen. 
 
4. Ejendomskontoret v. GAW 

Præsentation af ejendomskontoret arbejdsområder og personale. 
Status: Løbende sager. 
Budgetopfølgning 

5.  
Løbende driftssager  v. TH  

        Præsentation af driftschefsfunktionen. 
Gennemgang af revideret aktionsliste  
Arbejdsplaner. 

                   Status: Affaldsprojekt. 
 
6. Evaluering af afdelingsmødet 14. marts. 

 
7.  Koordinations- og kontaktudvalget v. HS – CGR 
         Konstituering. 

 Info til nye medlemmer. V. CGR 
         
8. Eventuelt & rapport fra sidste kontortid . 

Kontor april. 

 

 
Referat 

 
1. (HS) blev valgt til referent 
 
2. Referatet fra den 27. februar  blev godkendt. 

 
3. Præsentation af nye/gamle medlemmer af afdelingsbestyrelsen. 

 
4. Info fra ejendomskontoret v. GAW. 
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GAW oplyste at der p.t. blev brugt en del tid på, at få lagt ”låg” på 
gamle/værende sager. 
 
YouSee skal have lagt et nyt kabel ifm overgang til dem senere på året. Det 
drejer sig om strækningen fra Præstemose hallen (fortorv) og til 
beboerhuset (stien) Dette arbejde skal starte omkring den 15. april og 
forventes færdig omkring den 1. maj. 
 
GAW oplyste at der stadig blev brugt lidt ekstra omkring bogføring / 
budget.  
 
Fremadrettet blev det oplyst at der skal sættes fokus på tagvinduerne 
(VELUX). Mange er i dårlig stand og i samme forbindelse opfordrede GAW 
til, at der blev omdelt et skrivelse til beboerne om, hvor vigtigt det er at få 
luftet ud i huset. 
 
GAW/ejendomskontoret blev bedt om, at der til næste møde er en 
prioriteret liste over de tiltag der blev talt om ved ”markvandringen” i 
efteråret. 
 
 

5. Præsentation af driftschefsfunktionen samt løbende sager (TH) 
 

TH oplyste at han var ved at få indhentet et tilbud på at få filmet kloakerne 
igen.  Nærmere oplysninger skulle gerne være til næste bestyrelsesmøde. 
 
Omkring nedtagningen af TV mast afventes der svar fra ComX. Dette for at 
være sikker på at signal e.lign. ikke bliver påvirket ved nedtagning. 
 
Affaldsgården blev vedtaget på sidste afdelingsmøde. Planen kører videre 
og TH laver videre ”køreplan”. 
 
Aktionslisten blev gennemgået. 
 
I forbindelse med fraflytninger blev det besluttet, at der skal nedsættes et 
udvalg, således at der generelt vil være enighed om hvad der skal gøres ved 
hus. TH indkalder til møde og der skal ved næste fraflytning laves et fælles 
syn af dette hus. 
 

6. Afdelingsmøde den  14. marts. 
 
              Alle var enige om at det havde været et rigtig godt møde. Bl.a. var alle rigtig 
              godt tilfredse med præsentationen af affaldsgården (MiljøKoncept) 
               
              Ligeledes var det utrolig positivt omkring den store interesse der var, for at  
              blive en del af bestyrelsen. 
 
 



Bestyrelsesmøde onsdag den 21. marts 2013 
 

Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 3 
 

7. Info v. CGR omkring de forskellige udvalg der er i afdelingsbestyrelsen. 
 
Alle udvalg blev gennemgået og der blev valgt 3 repræsentanter til hver - 
se herunder de forskellige udvalg og repræsentanterne (formand for de 
enkelte udvalg fremhævet). 
 
Koordinations- og kontaktudvalg. 
Carsten  Groth-Rasmussen 
Vagn Bille 
Martin Nielsen 
 
Økonomiudvalg. 
Carsten Groth-Rasmussen 
Henrik Svendsen 
Martin Nielsen (kasserer) 
 
Energiudvalg. 
Henrik Svendsen 
Lars Henriksen 
Carsten Groth-Rasmussen 
 
Affaldsudvalg. 
Carsten Groth-Rasmussen 
Martin Nielsen 
Kathrine Nørgaard 
 
Aktivitetsudvalg. 
Kathrine Nørgaard 
Eugen Sølberg 
Lars Henriksen 
 
IT-udvalg. 
Henrik Svendsen 
Lars Henriksen 
Eugen Sølberg  
 
 

8. HS orienterede bestyrelsen om, at der ved sidste måneds kontordag ikke 
var nogen besøgende. CGR ville være tilstede i april måneds kontordag. 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 


