
 
 

 

Badensgade, maj, 2015 

 

 

Referat af Ordinær Generalforsamling i 
  

Grundejerforeningen Godthåb 
 

Holdt onsdag den 27. maj 2015 kl. 19.00 
Allehelgens Kirkes krypt, Ungarnsgade 43, 2300 København S  

 
 
Følgende ejendomme var repræsenteret:  

2, 13, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 40, 46  

14 Ejendom 

 

Følgende ejendomme var ikke repræsenteret: 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 41, 42, 43, 44, 45/47, 48, 50, 52 

36 Ejendom  

 

Vi har i alt 50 ejendom, dog kun 49 stemmer, da 45/47 har kun et stemme. 

 

Med 14 ejendom repræsenteret, var Generalforsamlingen dømt beslutningsdygtige.  

 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent og referent 

Formanden åbnede generalforsamlingen, og Marina Buch Kristensen (22) blev 

valgt som dirigent.  

Andy Kelly (29) blev valgt som referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat for generalforsamlingen maj 2014 og for 

ekstraordinær generalforsamling april 2014 

Referatet for generalforsamlingen maj 2014 blev godkendt. 

 

Referatet for ekstraordinær generalforsamlingen april 2015 blev godkendt, dog 

der skal rettes i datoen i overskriften. 

 

4. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

a. Formandens beretning var oplysende, og fik bifald.  

b. Jakob (40). – Jakob havde snakkede med en dame fra kommune som han 

mødt på gaden. De talt om flere affalds muligheder. 

Mille: Vi har et projekt kørende, men den går langsomme. Tanken er flere 

affalds container ved den grund ved mellem 7 og 9 

i. Typer containere: Glas, plast, dåser, batteri. 

ii. Der er kommet information til husene angående affald sortering.  

c. Jakob (40) spurgt ind til parkering  

i. Er der et realt problem så at folk skal finde på deres egne løsninger? 



 
ii. Må man parkere foran mans egne indkørsel?  

Bestyrelsen tager fat i kommunen for at finde ude af hvad man må og 

ikke må i forhold til parkering. 

Informationen bliver fordelt i kommende nyhedsbreve. 

d. Eva (15) stillede spørgsmål om at kontingent opkrævning kom igennem et 

nyhedsmail. 

i. Bestyrelsen fortalt at det var kun til info, og at alle opkrævninger bliver 

sendt ude som mail til grundejerne.  

 

e. Beretningen blev taget til efterretning. 

 

5. Status mht. konkurrence ’Grøn klimavej’ og projektet ’Vejen som 

klimatilpasningsløsning’. 

Hvad bliver det videre forløb? 

Diskussion. 

Vi blev enig om at klimatilpasning var dækket i formandsberetning, så vi så ingen 

grund til videre diskussion. 

 

6. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.  

 

7. Regnskab for det forløbne år i revideret stand 

Mille Wilken Bengtsson (26) fremlagt regnskab for 1. april 2014 til 31. marts 

2015. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

Regnskabet udviste et underskud på 23.316, 20 kr., og foreningen 

kassebeholdning på driften er herefter 81.316,20 kr. 

 

Regnskabet for Vejfonden for 1. april 2014 til 31. marts 2015 blev fremlagt. 

a. Der blev stillet et spørgsmål til et note hvor der er udbetalt to udbytte 

portioner.  

Normalt udbetales udbyttet 1 gang i april, men i seneste regnskabsår er der 

udbetalt både i april 2014 men også den 30. marts 2015, så derfor 2 gange i 

regnskabsåret 1. april 2014 til 31. marts 2015  

 

Vejfondens regnskab blev enstemmigt vedtaget. 

 

Vejfondens likvider udgør 250.833,94 kr. 

Den samlede egenkapital er pr. 30. marts 2015 - 774.834,50 kr. 

 

8. Forelæggelse af budget for indeværende år, med fastsættelse af årlig 

ydelse til foreningen 

Vejfondens budget for 1. april 2014 til 31. marts 2015 blev fremlagt. 

Der er blevet havet på budget til vejfesten. 

Postering ’Klima’ er det penge som er tilbage fra den aftalt beløb.  

Det blev enstemmigt vedtaget. 

 

Driftsbudgettet for 1. april 2014 til 31. marts 2015 blev fremlagt. 

Det blev enstemmigt vedtaget. 

 

I budget 2015/2016 er kontingentet sat til 800 kr. og bidrag til Vejfonden er 1000 

kr. - i alt 1.800 kr pr. parcel. 

 

9. Valg af bestyrelse iht. vedtægternes § 6.  

På valg til GF er: 

a. Kasserer (Jens (27) modtager genvalg) 



 
b. Sekretær (Andy (29) modtager genvalg) 

c. Bestyrelsesmedlem (Lone (2) modtager genvalg) 

d. Revisor (Vilhelm (29) modtager genvalg) 

e. Suppleant til bestyrelsen (Allan (1) modtager genvalg) 

f. Revisorsuppleant (Else modtager genvalg) 

 

Der var ingen indvendinger, alle blev genvalgt.  

 

10.  Eventuelt 

a. Nr. 13 – Siden vi har fået de nye beboere ved enden af gaden (Holmbladsgade 

70A & 70B) har vi flere episoder hvor der bliver sunget nede af gaden i de 

sene nattetimer. Det påvirker nogens nattesøvn.  

 

Har bestyrelsen et kontakt person og kan vi måske tage kontakt til?  

 

b. Et notat til nyhedsbrev. 

Kan vi skrive i nyhedsbreve at beboere følger færdselsloven og ikke cykler på 

fortovet. 

 

 

Tak for god ro og orden.  

 

 

Med venlig hilsen, 

Bestyrelsen 

”Vi ses på gaden” 

 

 

Formandens beretning 2014/15 

Vi rykker sammen 

Overskriften på beretningen for året der gik, beskriver efter bestyrelsens mening, den måde vores dejlige 

gade udvikler sig på. Vi har igen i år kunne byde nye grundejere velkommen, og vi er på mange måder 

rykket tættere sammen. Det er bestemt vores opfattelse, at der er plads til alle og altid til flere. 

Tendensen er ikke mindst båret frem af vores sociale arrangementer og vores projekt om klimatilpasning. 

Sociale arrangementer 

Hvis vi begynder med de sociale arrangementer, så har vi igen i år holdt Loppemarked med Sommerfest, 

Gløgg i Gaden og Fastelavn. Det er en glæde at se, hvor mange, der vil være med, og hvor mange, der 

byder ind med hjælpende hænder og engagement. 

Fastelavn var ikke blevet til noget uden en selvbestaltet og meget velkommen arrangørgruppe, og vi 

håber meget, de eller andre vil fortsætte den tradition. 

Bestyrelsen har gennem nogle år stået i spidsen for loppefest og gløgg. I år er Festudvalget blevet udvidet 

med nye ansigter og inspiration, og der er altid plads til flere. 

Klimatilpasning 

Vores mulige klimatilpasningsprojekt har også bragt os tættere sammen. Den interesse, vi har oplevet på 

vores vejmøder, den ekstraordinære generalforsamling, via vores Facebook-side og på møderne med 

vores engagerede Følgegruppe, har været opløftende. Fælles projekter giver os jo mulighed for fælles 

mål og fælles aktiviteter. 



 
Desværre vandt vi så ikke konkurrencen ”Grøn klimavej”, der var udskrevet af Miljøpunkt Amager, 

Lokaludvalgene for Amager Øst og Vest og Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF). Vi satser nu på, at 

projektet "Vejen Som Klimatilpasningsløsning" vinder den udbudsrunde, det er i. Projektet er udviklet af 

et konsortium, der består af EnviDan A/S (rådgivende ingeniørfirma), Colas Danmark A/S (udfører 

vejbelægninger) og Schulze + Grassov ApS (arkitekter). Det er Klimatilpasningspartnerskabet der har et 

udbud ude om udvikling af innovative klimatilpasningsløsninger. De består af Markedsmodningsfonden, 

Københavns Kommune, HOFOR A/S, Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning. Vi hører først mere i 

begyndelsen af juni. 

Når vi ved, hvordan det er gået, må vi så sammen tage stilling til, hvordan vi går videre. 

Kommunikation i Badensgade 

Jeg nævnte lige vores Facebook-side. Den har i høj grad været med til at knytte folk sammen og skabe 

nye kontakter på vejen. Vi håber, I bliver ved med at bruge den flittigt til at udveksle ting og sager, hjælpe 

hinanden og give feedback til dette og hint. Den er præget af en fin og respektfuld tone, og det kan vi kun 

være glade for fra bestyrelsens side. 

Hjemmesiden har lidt af mangel på tid, men skulle meget gerne komme ud at flyve inden for de næste 

par måneder. Den er langt, den mangler bare at gå de sidste skridt. 

Vi vil tilstræbe på at fortsætte med 3-4 nyhedsbreve om året. Det er lykkedes indtil nu, så mon ikke vi kan 

det fremover? Vi modtager meget gerne input til dem, så kom endelig med idéer eller kommentarer. 

I den mere praktiske grøft 

Vores vejtræer er blevet beskåret flot igen i år. Arbejdet blev som for to år siden udført af Vilhelm og søn. 

Med hensyn til udlån fra vores fælles garage oplever vi lidt for ofte, at folk ikke melder tilbage, hvis noget 

er gået i stykker, virker dårligt eller vores brænder mangler gas. Det er rigtigt ærgerligt for den næste, der 

skal bruge vores fælles ting. Så sig det til os. Vi bliver ikke sure... 

Parkeringsordning 

Københavns Kommune indfører i nærmeste fremtid en parkeringsordning, der omfatter Badensgade. Den 

skulle oprindeligt være på to timer i tidsrummet 8-18 på hverdage, men er blevet udvidet – efter lidt frem 

og tilbage – til tre timer. Vi ved endnu ikke, hvornår den træder i kraft, men vi holder selvfølgelig øje med 

det. Beboere i gaden får gratis parkering, så det er kun vores gæster, der kommer til at flytte bilen eller 

holde længere væk. 

Bestyrelsen har diskuteret parkering i lyset af den høring der var forud for den endelige beslutning i 

Kommunen. Vi vil i de næste nyhedsbreve gøre en del ud af at oplyse om reglerne for private fællesveje, 

da vi jo står med ansvaret for at vedligeholde vejen, men ikke ejer vejstykkerne udfor vores matrikler. 

Vi vil godt understrege, at bestyrelsen ikke har tænkt sig at optræde som politi, men i stedet meget gerne 

påtager sig at oplyse og gøre os alle mere opmærksomme på, hvilke parkeringsregler og andre regler der 

findes for private fællesveje.  

Året der kommer 

Bestyrelsen har taget fat i, hvordan vi kan arbejde mere målrettet i vores bestyrelsesarbejde, hvad der er 

vores arbejdsområder, og hvordan vi arbejder. Vores diskussioner er foranlediget af en artikel fra Bolius 

om grundejerforeninger.  



 
Vores udgangspunkt er selvfølgelig foreningens vedtægter, og hvordan foreningens rolle beskrives i dem. 

Umiddelbart ser vi vores mål som: 

 At administrere foreningen og vedligeholde gaden 

 At værne om gadens identitet (bl.a. ved at oplyse og vejlede i forhold til vores Lokalplan) 

 At stå for udlån af fælles genstande 

 At være talerør overfor eksterne aktører 

 

Vi gør det blandt andet gennem 

 Kommunikation og sociale arrangementer 

 

Vores opgaver som bestyrelse er også at 

 Udføre beslutninger vedtaget af Generalforsamlingen 

 Være projektledere for gadens projekter, eksempelvis Klimatilpasning med inddragelse af 

grundejerne og i visse tilfælde også alle beboere 

 

Vi er spændte på, hvad næste år byder på, og vi krydser fingre for, at vi rykker tættere sammen – måske 

om et fælles klimatilpasningsprojekt og i hvert fald qua vores gode sammenkomster. 

 


