
BESTYRELSESMØDE – Mandag den 31. august, 2015 

 

Sted: Mille 

Tilstede: Lone, Laurent, Jens, Andy, Allan, Mille  

Referent: Mille 

 

Dagsorden  

 

1. time 

1. Status på 

a. Økonomi 

Der er ikke så meget til økonomien: 

 Sommerfesten blev lidt billigere end budgetteret: 3.625 DKK 

 Den sidste har betalt kontingent – igen er forklaringen en ny e-mailadresse. 

 Vi har fået betaling for at fremsende oplysninger i forbindelse med tre 

hushandler 

 Der er købt ny og mere solid sækkevogn. 

 
b. Kommunikation – hjemmesiden 

Andy taler med Mattis, efter at vi har fået specs til gennemløsning. Andy har 
selv arbejdet videre med siden, så opgaven er blevet lidt mindre.  
Til nyhedsbrev: 
 Parkeringen 

 Affaldsordningen 
 Flere til festudvalget – next stop: Gløgg 
 Udlån – husk at aflevere tilbage, som I modtog og sige til, hvis noget er 

skadet 

 Nyt fra klimafronten 
 Om at holde sit fortov 

 
c. Udlån 

Traileren skal have service – sker på stedet 
Gassen skal tankes 
Pavillonen er afleveret udenfor efter udlån – ikke acceptabelt. 
Vi diskuterede, hvad vi skal gøre for at undgå, at vi står med ødelagte effekter 
uden at vide det. F.eks. var teltet ødelagt, da vi skulle slå det op til 
sommerfesten. 
 
Vi blev enige om at undersøge muligheden for at have et bookingsystem, der 
kan sende autogenererede e-mails: 
1. Efter booking: En brugsanvisning 
2. Efter tilbagelevering: En tak for at de lånte og et spørgsmål om noget var 

galt ved modtagelsen, og om der er noget, der skal repareres efter udlånet 

Derudover: 



 Andy får Tommis nøgle tilbage og giver videre til Jens. 
 Garagen trænger til en oprydning. Lone og Laurent tager en tørn (og TAK 

for det ) onsdag. 

 Andys kommode søger genbrugsstation 
 Jens’ skab skal enten til Allans kælder eller med kommoden 

 
d. Indkøb 

Fik vi skrevet noget om gas? 
Andy og Laurent taler med en af naboerne om at svejse teltet. 
 

e. Sociale arrangementer - vi venter lige 
Mille trækker sig fra Festudvalget, men er gerne med på dagene. Vi efterlyser 
nye medlemmer til Festudvalget. 
 

f. Arbejdsweekend i garagen 
Se ovenfor under 1.c. 
 

g. Badensgades lokalplan - ikke nu  
 

h. Vejtræer - ikke nu  
 

2. Nyt om Sadolingrunden? – intet nyt 
 

3. KLIMATILPASNING i Badensgade - sidste nyt  
Mille fortalte fra mødet om medfinansiering for private fællesveje med Københavns 
Kommune og Hofor (http://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/skab-plads-til-
regnvand/). Formænd for grundejerforeninger, kommunefolk, Hofors ansatte og 
rådgivere var til stede. 
 
Det var et møde med megen information om medfinansieringsordningen og 
mulighederne. Badensgade blev igen nævnt overfor kommunen og Hofor i 
summetiden efter programmet, og vi arbejder videre – bl.a. med idéen om at tage 
vand fra naboerne i Ungernsgade for at få volumen i vores løsning (mere vand væk 
fra rørerne). 
 
Jens og Mille arbejder på at få møde med Københavns Kommune og Hofor snarest. 
Vi har stort set alt, hvad der skal til for at søge om 100% medfinansiering. 
 
Når vi har holdt møde med kommune og forsyning og ved mere om mulighederne, 
sender vi mail til Følgegruppen. 
 
Vi har møde med kommunen tirsdag den 8. september kl. 8. 
  

4. Parkering i Badensgade 

http://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/skab-plads-til-regnvand/
http://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/skab-plads-til-regnvand/


3-timers parkering indføres per 1. jannuar 2016. Når vi hører fra kommunen om 

dette, vil vi invitere kommunen til en gennemgang af parkering (tilladt/forbudt) af 

gaden. F.eks. har vi en del opkørsler til hegn. Skal de så ændres til fortove? 

 

Som idé til generalforsamling eller vejmøde: Oplæg om love og regler om private 

fællesveje. Se også https://www.bolius.dk/hvad-er-en-privat-faellesvej-16048/. 

 

5. Affaldsordning i Badensgade og udnyttelse af grunden mellem nr. 7 og nr. 

9. 

Jens undersøger, hvordan vi kan håndtere den nye affaldsordning i fællesskab. 

Måske kan det kombineres med et fælles projekt, hvor vi anvender området mellem 

nr. 7 og nr. 9 til affald og petanque eller andet socialt.  

 

6. Samarbejde i bestyrelse 

No comments – så længe vi kan lave gas og ved, hvor skabet skal stå ;-) 

2. time 

7. Bestyrelsesarbejde og strategi - vi fortsætter punktet om planer og 

indsatser 

Punktet er sat på et udvidet bestyrelsesmøde den 30. november kl. 19-22 hos Lone, 

der også har lovet at lave mad til os. Så bliver det bare ikke bedre. 

 

https://www.bolius.dk/hvad-er-en-privat-faellesvej-16048/

