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Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 1 
 

 
Mødedeltagere 
 

 
Henrik Svendsen (HS) 
 Carsten Groth-Rasmussen (CGR) 
 Eugen Sølberg (ES) 
 Vagn Bille (VB)                     
  

 
Afbud fra 

 
Lars Henriksen  (LH) 
 Jens Eriksen (JE)        
 

 
Fra KAB / ejendoms-
kontoret 

 
 
   Henrik Rune Jensen (HRJ)                              
   Gerd Wegener (GAW) 
 

 
Dagsorden 

 
1. Valg af referent. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 20. februar. 

 
3. Løbende sager fra ejendomskontoret v. GAW. 

Erfaringer fra overgang til nyt affaldssystem. 
Personalets affaldshåndtering / ansvarsområder. 
Plan for vedligeholdelsesarbejder forår 14. 
Registrering. ( KAB system ). 
Udendørsbelysning ( test ). 
Opfølgning på udsendte skrivelser. 
Øvrige. 
Budgetopfølgning. 
 

4. Løbende driftschefsager  v.HRJ. 
Gennemgang af revideret aktionsliste.  
Status affaldsprojekt/økonomi. 

                  Sammenkøring af driftskontorets og KABs informationer. 
                  Status på udbedring af fejl og mangler v. kældertrapper. 
                  Opfølgning på beboeradfærd/affaldshåndtering. 
                   Status på kommunekontakt. 
                   Opfølgning på gamle skrivelser, herunder nævnssager. 
                   Vurdering af mulighederne for placering af rampe v. beboerhuset . 
                   Vedligeholdelsesreglementet Flyttesyn og flyttekøkkener. 
                    Ændring af elinstallationer. 
                    Tilbud på screening af afdelingen. 

 
5. Afdelingsmøde torsdag den 12. marts. 

Evaluering – gennemgang af referat 
                   Konstituering. 

 
6. Energiudvalget v. CGR 

Status. 
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7. IT-udvalget v. HS. 

Status 
Organisationens hjemmesideudvalg .  

 
8. Koordinations- og kontaktudvalget .v. CGR. 

 Status sager med KAB. 
Strategimøde. 
Status beboerhus. 
Ældreboligerne/areal/udendørs belysning. 
 Orientering fra styringsdialogmøde 24. marts. 
 

Eventuelt & rapport fra sidste kontortid – kontortid april. 
 
 
1.    HS blev valgt til referent. 
 
2.    Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 20. februar blev godkendt. 
 
3 Løbende driftsager fra ejendomskontoret.      

• bomme vil blive bestilt og opsat ved stierne snarest 
• Vandmålere aflæst i 4 blokke test (/tjek) - disse var iflg. GAW ok 
• der er udsendt 4 skrivelser til forskellige gårde omkring affaldshåndtering. 

Dette skal opstrammes da det er en overskridelse af husorden ! 
• Affaldsvogn placeret i affaldsgård bliver forkert benyttet. Den er primært til 

Hvidovre Parken som ikke har vogne stående i nærområdet, som vi har i 
Baunevangen. 

• Der er fra Hvidovre Miljøs side påpeget, at olietank i den nye affaldsgård 
ikke er lovlig med den nuværende placering. Dette drøftes og skal afklares 
af MiljøKoncept som har opført og rådgivet omkring gården. 

• GAW fortalte kort omkring vedligeholdelsesarbejdet for forår 2014. Dette 
var bl.a. legeplads, træværk, asfaldlapning og fliser v/affaldsgård. 

• CGR spurgte ind til nærmere specifik plan for forår, sommer og efterår. 
• Der skal være obs omkring afløb ved de "nye" carporte, hvor der ikke er 

afløb. Der skulle måske etableres "mini" faskiner. 
• Omkring tilladelser, registrering m.v. ønskes der fremadrettet et EDB 

system som reg. alt omkring tilladelser, godkendelser og andet arbejde på 
de enkelte ejendomme. Evt. skriv til værende godkendelser som ikke er 
benyttet gennem tid. 

• Parklampe udskriftet v/beboerhus på prøve (LED 30 W/tidl. 80W). Ved 
udskiftning af samtlige 42 master vil besparelsen ca. være kr. 20,. ,- pr. år. 
En udskiftning af samtlige master vil koste ca. kr. 40-45.000,-, og være tjent 
hjem på ca. 2½ år. Gerd får tilbagemelding! 

• Der har været sendt skrivelse til beboerne med personlige ting i 
kældergangen og i forhaven. Dette har hjulpet kolosalt ! - der er kun få 
tilbage omkring dette. Opfølgning skal ske fremadrettet! 

• Budgetopfølgning - denne post ser fornuftig ud. Dog er posten vinduer 
måske lidt i underkanten af det nødvendige.I næste budgetår skal denne 
post forøges. 
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• I forbindelse med udskiftning fra stofledninger er kommet en fast pris på kr. 
26.000,- excl. måler. Dette er en rigtig god pris, som ellers godt kunne blive 
op til 8-10.000,- højere. 

• Det blev aftalt, at beboere som ønsker anden energikilde til ex. komfur 
(gas/el), selv skal forestå denne udgift! 

• Maleren som sidste år malede nogle af gelænderne gennemgår disse i april 
for at tjekke kvaliteten. Umiddelbart efter starter opsætningen af 
postkasser samt maling af de resterende gelænder - dog afhængig af vejret. 

• Det er konstateret at der er blevet smidt NYE hækplanter ud. Dette kan evt. 
betyde, at planter fremadrettet vil koste den enkelte beboer penge. 

• Arbejdet fra den "gamle" murer blev drøftet, og det blev besluttet at han 
IKKE mere skal have arbejde i Baunevangen - ej heller i forbindelse med 
forsikringssager. 

 
4 Løbende driftschefsager v. HRJ. 

 
• I sagen omkring et evt. erstatningskrav overfor EON, skal Alex Rytt komme 

med en anbefaling omkring det evt. videre forløb. 
• Aktionslisten er opdateret af Thomas inden han gik på barsel, og denne blev 

gennemgået. 
• I sagen omkring stolper (træ/jern) til den overdækkede terrasse, samt evt. 

fjernelse af vægge i ejendommen (kld., stue,1.sal) er ikke nogen afklaring. 
HRJ har lavet/laver skriv til kommunen for dispensation / klarhed for dette. 

• Rampe til beboerhus. Sagen har været taget op på styringsdialogmøde. 
Kommunen vender tilbage. 

• Flyttesyn & flyttekøkkener. Repræsentanter fra bestyrelsen og 
ejendomskontor holder et møde for et fremadrettet fælles "fodslaw". Dette 
afventer at Thomas kommer tilbage fra barsel. 

• Screening af ejendom. Vi har modtaget 2 tilbud fra henholdsvis Rambøll og 
Gaihede. Tilbudene "svinger" fra 25.000,- til 40.000,-. Tilbudene blev 
gennemgået. HRJ sender begge tilbud til bestyrelsen og med Henriks 
vurdering. 
Opgaven skal defineres nærmere, - hvad skal de rådgivende firmaer se på! 
Vi mener at det vil være en god ide med et formøde 
 

5    Evaluering af afdelingsmødet den 12. marts 2014. 
• Generelt tilfredshed - dog ikke så stort fremmøde. 
• Konstituering: Carsten (CGR) - formand  

Henrik (HS), Carsten (CGR) og Vagn (VB) - formandsudvalg. 
 
Jens Eriksen nyt 1 årligt medlem af bestyrelsen. Nuværende udvalg 
fortsætter og Jens placeres hvor han gerne vil deltage. 
 

6    Energiudvalg - se førnævnte i referat omkring EON. 
 
7    Alle nye rettelser i husorden og vedligeholdelses reglement er på hjemmesiden. 
      Hjemmesideudvalg afventer indkaldelse til næste møde omkring hjemmeside.   
 
 



Bestyrelsesmøde torsdag den 27. marts 2014 
 

Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 4 
 

 
8    Koordinations- og kontaktudvalget. CGR oplyste følgende 
 

• Sagen omkring antennebidrag kører stadig mod KAB. 
• Kældertrapper / dårlig rådgivning fra KAB - denne sag kører også. 
• Den 10. april har KAB og bestyrelsen et stategimøde. 
• Sagen omkring solenergi er "vendt" med kommunen. Umiddelbart ikke 

nogen tilkendegivelser. 
• Der er Parkeringsforbud på MBA. Forespurgte kommunen om evt. 

tidsbegrænsning. Kommunen vender tilbage. 
• Udendørs vandhane ved beboerhus lukkes. 
• Placering af fodboldmål vurderes og om det er "vores" børn som får lov til 

at benytte dem. 
 
 
 

 
 

Vagn Bille  Henrik Svendsen  eugen Sølberg  Carsten Groth-Rasmussen 

 


