
 
 

Badensgade den 1. november 2016 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 31. oktober 2015 hos Lone 

 

Til stede: Lone, Laurent, Mille, Jens 
Afbud fra: Simon og Marina 

 
1. Status på 

a. Økonomi 
Jens har netop sendt årets opkrævning ud og korrigerer de forkerte 

årstal på Facebook. Pointen er, at systemet virker. 
 

Ellers intet nyt mht. økonomi. 
 

b. Kommunikation - web 
Hjemmeside: Andy og Mille sætter sig sammen og uploader materiale 
snarest, så siden kan introduceres med brask og bram snarest. 

 
Affaldsnyt under punkt 5. 

  
c. Udlån 

Ansvar for udlån overdrages, når hjemmesidens kalenderfunktion er på 
plads. 

 
d. Indkøb 

– intet nyt 
 

e. Sociale arrangementer - Gløgg 
Vi sikrer os, at der er styr på gløggarrangementet den 4. december. Der 

skal invitation ud meget snart.  
 

f. Arbejdsweekend i garagen – UDSAT!!! Vi tager en omgang, inden 

affaldsordningen begynder, og efter brædderne er væk.   
 

g. Lokalplan – En pudsighed. Et nyt ejerpar i gaden fik at vide fra 
kommunen, at de skulle have en fuldmagt fra Grundejerforeningen for 

at få tilladelse til at skifte vinduer. Andy sendte dem lokalplan og 
vedtægter, og Mille svarede, at det da var nok, at de fulgte 

lokalplanens bestemmelser. En ny henvendelse til kommunen gav os 
ret i den antagelse, så nu kan de skifte til nye vinduer  

 
h. Vejtræer – Vi har kun modtaget en interessetilkendegivelse, så Jacob 

fra nr. 40 beskærer træerne inden udgangen af januar. 
 

2. Nyt om Sadolingrunden – Vi afventer aftenens afgørelse i teknik- og 
miljøudvalget 

 
 



 
3. Gadeprojekt -  Vi har fået to henvendelser, så vi har nu en arbejdsgruppe. 

Mille og Simon inviterer til møde snarest. 

 
4. Vedtægter 

Arbejdsgruppen skal have møde i næste uge. 
 

5. Affaldsordning i Badensgade – Kommunen er klar. 
Vi afventer stadig et tilbud fra entreprenøren, så Jens indhenter nye tilbud. 
Samtidigt har vi bedt om at få kommunens oplysningsmateriale til 

gennemsyn, inden det kommer ud til gadens beboere.  
 

6. Møder/ arrangmenter - % 
 

7. Samarbejde i bestyrelse 
Vi besluttede, at møder aflyses, hvis færre end 4 kan deltage. Får vi brug 

for stillingtagen i mellemtiden, klarer vi det over mail. 
 

Næste gang tager vi lige mødetidspunktet op, så vi er sikre på, at sidste 
mandag i måneden fungerer så godt, som det nu kan lade sig gøre  

 
8. Evt. – HUSK: Næste gang er det JULEFROKOST  

 
28. november 2016 kl. 18.00 i Sundby Sejl 

 

 
 

2. time 
9. Bestyrelsesarbejde og strategi - vi udskød punktet til første møde i det nye år, 
da alle skal være med. 
 
 

 
Tak for godt møde  

 
 


