
 
 

Badensgade den 30. november 2016 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 28. november 2016 i Sundby Sejl 

 

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

 
1. Status på 

 

a. Økonomi: her ½ måned efter tidsfristen er der kun 8 der ikke har 

betalt, det ser vi som positivt. 

 

b. Kommunikation/ hjemmesiden. Mille og Andy arbejder videre med at 

fylde ind på hjemmesiden. Der vil komme 2 Nyhedsbreve inden 

længe: et om affald og et om den nye hjemmeside (med log-

inoplysninger etc). 

 

c. Udlån: intet nyt. Den nye hjemmeside vil gøre det muligt at booke 

udstyret i garagen. 

 

d. Indkøb: Jens har stadig på dagsordenen at købe ny vand-støvsuger. 

 

e. Sociale arrangementer: Invitationer er delt ud, Marina & Anne m.fl. 

driver initiativet. 

 

f. Arbejdsweekend i garagen: udskydes til foråret hvor det er lidt 

varmere. 

 

g. Pixi-udgave af lokalplanen: den skal snart genoptrykkes. Vi snakkede 

om at det er vigtigt til den nye udgave at 1) tydeliggøre at det ikke 

er selve lokalplanen, men en udlægning af lokalplanen som 

bestyrelsen har udarbejdet samt 2) der skal indsættes både tekst og 

fotos der illustrerer gode eksempler på ´autentiske´ vinduer, døre, 

altaner, plankeværker, tagrender, nedløbsrør etc. 

 

h. Vejtræer: Jakob i nr. 40 har fået entreprisen, han er færdig med at 

beskære træerne med udgangen af januar 

 

2. Nyt om Sadolingrunden: Lokalplanen er vedtaget i Teknik- og 

miljøudvalget og anbefalet overfor Økonomiudvalget og 

Borgerrepræsentationen uden afstemning: 

http://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-

http://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/21112016/edoc-agenda/94a3bbdb-5e13-4b26-a8fd-77095a032217/764dfce9-e911-4bf3-95d3-903dd1e8e48b


 
modemateriale/21112016/edoc-agenda/94a3bbdb-5e13-4b26-a8fd-

77095a032217/764dfce9-e911-4bf3-95d3-903dd1e8e48b  

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. november 2016 
Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre fremsatte 

følgende ændringsforslag (ÆF1): 
”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig.” 

 
Ændringsforslaget (ÆF1) blev ikke godkendt med tre stemmer mod 

syv. Ingen undlod at stemme. 
For stemte: C, I og V. 

Imod stemte: A, B og Ø. 

 
Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) til 

erstatning af 1. at-punkt: 
”at godkende tillæg 2 til lokalplan nr. 367 ”Sadolin og Holmblad” med 

ændringer som foreslået i afsnittet Løsning dog således, at den del af 
byggefelt A, der rummer fem etager nedskaleres til fire etager.” 

 
Ændringsforslaget (ÆF2) blev godkendt uden afstemning. 

Den således ændrede indstilling blev anbefalet over for 
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning. 

 
Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre afgav følgende 

protokolbemærkning: 
”Parkeringsnormen for biler bør fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig.” 

 

3. Gadeprojekt: der er nedsat en arbejdsgruppe med Vilhelm fra 29, 

Cecilie fra 40, Malene fra 39, Simon fra 43, Mille fra 26. Der har indtil 

videre været et konstruktivt og kreativt møde, næste møde er på 

mandag den 5.12.16 hos Malene. Det er stadig en åben arbejdsgruppe, 

så har man lyst er man velkommen til at deltage og diskutere gadens 

brug og indretning. 

 

4. Vedtægter: Arbejdsgruppen består af Per fra 16, Jens fra 27, Simon fra 

43 og Mille fra 26. De har besluttet at tage fat i en advokat via 

Sundbyernes Grundejerforening som ser på sagerne. 

 

5. Ny affaldsordning i Badensgade: Anlægsgartner er hyret ind til at rydde 

vores fællesareal, anlægge affaldsplads mm ml. nr. 7 og 9. Det 

kommer til at koste ca. 20.000 kr. 

 

6. Evt.: Bestyrelsen har fået henvendelser om 2 emner: 

1. Overvågningskameraer i hver sin ende af gaden: Bestyrelsen 

vurderer, at gaden er sikker nok, og at lovgivningen gør det til et 

vanskeligt projekt. 

http://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/21112016/edoc-agenda/94a3bbdb-5e13-4b26-a8fd-77095a032217/764dfce9-e911-4bf3-95d3-903dd1e8e48b
http://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/21112016/edoc-agenda/94a3bbdb-5e13-4b26-a8fd-77095a032217/764dfce9-e911-4bf3-95d3-903dd1e8e48b


 
2. Fælles snerydning: Bestyrelsen vil rette henvendelse til 

omkringliggende ejendomme for at undersøge muligheden for 

snerydning.  

 


