
 
 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 2. november 2015 

Til stede: Laurent, Jens, Mille, Lone og Allan (den første 1 ½ time) 

Ikke til stede: Andy 

Dagsorden  

1. Status på  

a. økonomi: Traileren er nu repareret, har fået service og er dermed klar til udlån igen 

b. kommunikation:  

 hjemmesiden Mille snakker med Andy om at vi nu SKAL have data fra 
hjemmesiden overdraget til mr. XXX så den bliver færdiggjort og er på plads. 
Også fordi generalforsamlingen har henstillet…. 

 Nyhedsbrevsindhold (skrives af Mille efter bestyrelsesmødet): 

o Parkeringsordningen i gaden er udsat igen af kommunen, nu til juni -16 
foråret 16 

o Affaldsordningen muligheden for noget fælles affaldssortering undersøges 
stadig. Der skal i Nyhedsbrevet henvises/ linkes til den folder kommunen 
lige har udgivet her i oktober 

o Flere til festudvalget – next stop: Gløgg Lone og Laurent (og forhåbentlig 
Anne og Helene) er ved at sende invitation ud, det bliver søndag den 6.12 
vi drikker gløgg 

o Udlån fra garagen – husk at aflevere tilbage, som I modtog og sige til, hvis 
noget er skadet Traileren er serviceret og repareret. Der skal stå noget om 
hvordan man gør med trailer-ledningerne når den lånes. 

o Nyt fra klimafronten 

o Om at holde sit fortov  

c. udlån af materiel fra fællesgaragen: det ser ud til at fungere godt med det 
bookingsystem der nu er, hvor man kan booke ting og sager i et kortere og længere 
tidsinterval 

d. indkøb: 0 nyt 

e. sociale arrangementer: gløgginvitation er på vej  

f. arbejdsweekend i garagen: Laurent og Lone tjekker om der er ryddeligt i garagen + 
noget der kan bruges i forb. med gløgg til december. 

g. lokalplan: 0 nyt  



 
h. vejtræer: 0 nyt 

2. Nyt om Sadolingrunden: 0 nyt 
 
3. KLIMATILPASNING i Badensgade - sidste nyt: Mille har været til møde om klima på 
private fællesveje. I forl. af dette møde har Mille og Jens haft møde med 1 områdechef, 
1 jurist og 1 konsulent fra Kbh. Kommune den 18.9 hvor man (igen) forsøgte at få 
kommunen minded for et projekt i gaden. Forhåbningerne er ikke store men der 
arbejdes fortrøstningsfuldt og vedholdende videre med at komme på et 
kommunalpolitisk klimatilpasnings-´landkort´ og -dagsorden.  

Der har desuden været møde den 29.10 om forskellige lovmæssige aspekter i 
forbindelse med ny-udgivelsen ´Vejledning om private fællesveje´ (som er god!), såsom 
parkering og trafik, klimatilpasning, ændring af veje mm. Mille og Jens deltog med stort 
udbytte.   

4. Parkering i Badensgade - vi forsøger stadig at lave en aftale med kommunen om at 

gennemgå vejen så der ikke er tvivl om hvor og hvordan man må parkere. Vi vil gerne 

forebygge at der opstår tvivl om reglerne (fx ved de såkaldte ´overkørsler´), at beboere 

og gæster får bøder mm 

 

5. Affaldsordning i Badensgade og udnyttelse af grunden mellem nr. 7 og nr. 9: vi er ved 

at undersøge om vi kan opstille div. containere her. Den nye affaldsordning kommer til 

vores område i juni 16. 

 

6. Jura ift. foreningens vedtægter: vi drøftede div. juridiske forhold, vi tager punktet op 

igen på bestyrelsemødet den 30.11 

7. Samarbejde i bestyrelse: 0 nyt 

 

8. Evt: På næste møde (hos Lone den 30.11 kl. 19-22) skal vi drøfte juridiske og 

strategiske forhold i grundejerforeningen. Der skal samles op på en række forhold, bl.a. 

som forberedelse til gen.forsamlingen, som ligger i maj -16. 

  

Referent: Lone Gaedt 


