
 

 
Badensgade den 1. december 2015 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 30. november 2015 hos Lone 

 
Til stede: Allan, Lone, Laurent, Mille, Jens 

Afbud fra: Andy 
 
1. time 
1. Status på 

a. Økonomi 
Jens kunne fortælle, at det så godt ud mht. indkrævning af kontingent. 

Det virkede også fint med at lægge kontingentopkrævningen på vores 
Facebook-side. Mange har allerede betalt – fristen var den 30. 

november. 
 

Jens får et tilbud på investeringsmuligheder fra Bank Nordic. Det sender 
han rundt til os alle, så vi sammen beslutter os for ja/nej/noget andet. 
 

b. Kommunikation - web 
Hjemmeside: Andy har sendt status inden mødet, da han desværre ikke 

selv kunne være med. Tak for den  
Det er fint at Mattis er bragt på banen, og vi er spændte på, hvad der 

kommer til at ske. 
Vi besluttede, at vores domæne skal overgå til foreningens CVR-

nummer med Andy som kontakt/ fuldmægtig. 
 

Andy: Vil du omregistrere domænet? 
  

c. Udlån 
Status for vores motorsav skal undersøges. 

 
Traileren kører fint. Den ekstra ledning skal ind i garagen og hænge et 

synligt sted med tydelig markering af, hvad den hører til. 
 

Andy eller hvem, der kommer først: Vil I gøre det? 
 

d. Indkøb 

– intet nyt 
 

e. Sociale arrangementer - Gløgg 
Der er helt styr på gløggen og Laurent tjekker Lones postkasse for evt. 

flere tilmeldinger.  
 

f. Arbejdsweekend i garagen - ikke nu 



 
 

g. Lokalplan - ikke nu 

 
h. Vejtræer - ikke nu og dog: Mille og Jens gennemgår gaden for opretning 

af fliser og kantsten m.m. 
 

2. KLIMATILPASNING i Badensgade - sidste nyt  
Mille og Jens havde møde med Københavns Kommune den 18. september 
og har efter flere remindere fået svar den 27. november. Vi kan tale med 

HOFOR om eventuel ansøgning om medfinansiering. 
 

Bestyrelsen besluttede sig for, at vi (Mille og Jens) skriver til direktør i 
HOFOR, Frank Brodersen, med cc til Københavns Kommune. Vi ønsker en 

endelig afklaring af, hvad vores muligheder er.  
 

3. Nyt om Sadolingrunden? 
Der er udført forureningsundersøgelser på grunden, og det lader til, at 

noget er under opsejling snart. 
 

4. Parkering i Badensgade 
Jens kontakter Københavns Kommune med henblik på en gennemgang af 

gaden forud for den nye parkeringsordning: Hvordan stiller de sig overfor 
vores overkørsler til hegn eller stakit vs. lokalplanens bestemmelse om en 

parkeringsplads på hver matrikel. Overkørslerne skal nemlig lovliggøres 
ved at anlægge kantsten igen, hvis de ikke fører til parkering. 
 

Derudover vil Jens kontakte kommunen for at tage fat på problemet med 
trafik og parkering oppe ved nr. 2 og nr. 1, hvor det til tider er svært at 

komme om hjørnet og næsten farligt, når der er mange trafikanter. Sikker 
skolevej er centralt for denne henvendelse. 

 
5. Samarbejde i bestyrelse 

Ingen bemærkninger. Vi har det jo faktisk både hyggeligt og produktivt  
 

6. Evt. 
 

2. time 
Bestyrelsesarbejde og strategi - vi fortsætter punktet om planer og indsatser 

Vi blev enige om, at Mille kontakter SGF for at vi kan få set på de centrale 
spørgsmål om ansvar og vedligehold, vedtægter og vejlaug/grundejerforening 

m.m.  
 

Tak for godt møde  

 


