
 
 

Badensgade den 6. februar 2016 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 1. februar 2016 

 
STED:  UNDER ELMENE 

TIL STED:  Lone, Mille, Jens, Laurent, Andy 
AFBUD:  Allan (lovligt undskyldt)  
 
1. Status på 

a. Økonomi 
8 kontingent mangler, men ellers ingen bemærkninger. 

 
b. Kommunikation – web 

’Missionen Hjemmeside’ er nu overdraget til Mattis. Andy har talt med 
Mattis siden mødet, og status er sådan… 

Mattis forventer at brug max 10 timer. 
Mattis tager 200,- i timen.  

i. Der bliver integration mellem medlems oprettelse og MailChimp, 

så vores medlemmer bliver automatiske oprettet i MailChimp. 
ii. Kalender hvor medlemmer kan selv opret reservationer.  

iii. Oversigt af dokumenter & nyhedsbrev arkiv. 
iv. Kontakt til bestyrelsen.  

v. Andre ting…   
 

Fra forrige referat: Andy: Vil du omregistrere domænet? 
Er gjort. 

Ved fejl er vi blevet kravet betaling 2 gang. Andy ringer til dem. 
  

c. Nyhedsbrev 
Vi skal have et nyhedsbrev ude snart.  

Punkter til indhold… 
i. Billeder fra glogg aften er nu efterspurgt på FB.  

ii. Udlån – mangler rør til støvsuger. 
iii. Tag godt imod de nye naboer. 

iv. Generalforsamlingen. 
1. 26. Maj 
2. Forslag: 15. April 

3. Indkaldelsen senest den 26. April 
4. Dagsorden senest den 17. Maj   

 
d. Udlån 

i. Status for vores motorsav skal undersøges. Hvem gøre det? 
ii. Andy spørger Vilhelm hvis han er interesseret i ’Garage Vogter’ 

posten. 
iii. Vogn til teltet. Jens tager fat i Rasted.  

 
 

e. Indkøb 



 
i. Eventuelt køb af vogn til teltet. 

 

f. Sociale arrangementer 
i. Fastelavn. Der er styr på det  

 
g. Arbejdsweekend i garagen - ikke nu 

 
h. Lokalplan - ikke nu 

 

i. Vejtræer - ikke nu. 
 

2. Nyt om Sadolingrunden. 
Svar fra Mille 

Der er indtil videre sket det, at sagen endnu engang er udskudt, og derfor 
ikke blev behandlet på Teknik- og Miljøforvaltningens dagsorden den 8. 

februar. Det er endnu uafklaret, hvornår sagen behandles politisk. Vi bliver 
orienteret, når der er nyt. 

Når det på et eller andet tidspunkt bliver vedtaget i udvalget kommer det i 
høring igen, og da vil alle de nære beboere i området blive inddraget. Vi har 

allerede været til et møde som repræsentanter for foreningerne i området og 
blev spurgt om emner, vi mente var aktuelle. Her fremhævede vi blandt 

andet parkering, lysforhold (højde og placering på nybyggerier), tæthed og 
færdsel i anlægsfasen.  

Vi skriver lidt om det i næste nyhedsbrev, som vi sender ud i slutningen af 
februar/begyndelsen af marts. 
 

3. KLIMATILPASNING i Badensgade - sidste nyt  
a. Lagt i bero….. men, vi holder øje ! 

 
4. Parkering i Badensgade 

Kommer til forår.  
Diskussion indhold nogen lund sammen som sidst: 

 
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. Affaldsordning i Badensgade og udnyttelse af grunden mellem nr. 7 og nr. 9 
a. noget nyt, ellers skal vi sætte lidt skub i det. 

(Andy) Jeg har skrivet ‘Jens laver oplæg til G/F’ 
 

6. Samarbejde i bestyrelse 
a. Allan er fratrådt på grund af salg af bolig.  

b. Vi har det stadig både hyggeligt og produktivt  



 
 

7. Evt. 
 

STATUS PÅ HJEMMESIDEN 

 
Debat: 
Jeg har lavet ”debat” som et menupunkt der lige nu kun burde være synligt for 

admin (men det kan jo ændres). Det eksisterer med to sub-punkter; et til at starte 
indlæg, og et der kun skal være synligt for admin fremover og som er siden med 

”posts” og ”pending”, der skal bruges til at ”acceptere” indlæg… Til gengæld er 
”debat” forsiden lavet som en almindelig nyhedsstrøm, ligesom på alle de andre 
sider. Dette regner jeg med giver et mere overskueligt og ensformigt layout… 

  
Dokumenter: 

Jeg har lavet tre kategorier en parent (dokumenter) og to child (nyhedsbreve og 
referater). Her vil I kunne lave indlæg som i normalt gør på wp, men med indholdet 
fra jere Google-docs. Det giver igen noget til ensartetheden af siden at gøre det på 

denne måde, og på længere sigt burde der ikke være stor forskel på at lave 
dokumenterne i Google-docs WYSIWYG eller i WP’s. Sig til hvis det er noget andet i 

ønskede? 
  
Kalender: 

Umiddelbart kunne jeg ikke se hvordan det skulle fungere med TIME-LY. Det kan 
godt være jeg har overset noget, men TIME-LY så ud til at være spredt ud over en 

række plugins og widgets som skulle tvinges til at arbejde sammen for at få det 
ønskede resultat. 

Jeg har som et forsøg installeret en booking kalender på siden. I gratis versionen 
kan man kun have en ”appointment” eller booking i et givent tidsrum – så hvis 
traileren er booket d 15/2 fra 10-12 er der ikke andet der kan være booket på det 

tidspunkt. Dette er fint hvis det i starten kun er traileren der skal bookes, ellers er 
der mulighed for at opgradere til Premium (http://appointzilla.com/pricing/) der vil 

gøre det muligt at have forskellige ting booket på samme tid… 
Du kan se hvordan kalenderen ser ud lige nu: http://badensgade.dk/kalender/ hvis 
det er Appointment Calendar der skal bruges… Ellers må vi lige overveje om det skal 

være noget andet? 
  

Venligst Mattis 
 

http://appointzilla.com/pricing/
http://badensgade.dk/kalender/

