
 
Badensgade den 9. september 2016 

 
Referat af ordinær generalforsamling i 

 
Grundejerforeningen Godthåb 

 
Tirsdag den 30. maj 2016 kl. 19.00 i Allehelgens Kirkes krypt, 

Ungarnsgade 43, 2300 København S. 
 
Præsentationsrunde, til stede var (fornavn + husnr.): Jeppe 50, Kate 52, 
Tom og Lærke 52, Elisabeth 43, Philip 39, Lene 13, Thea 13, Peder 35, 
Annette 35, Alex 4, Olga 30, Regitze 20, Erik 20, Rikke 33, Nille 18, Lena 36, 
Mette og Peter 43, Daniel og Lotte 45-47, Else 16, Per 16, Anne 28, Finn 34, 
Jakob 40, Silas 40, Tine og Otto 44, Susse og Mille 26, Lone 2, Gerd og Lone 
46, Jens 27, Andy 29, Kristine 24, Karina 22, Laurent (senere ankommet) 
 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent og referent 

Gerd og Lone fra nr. 46 blev enstemmigt valgt som dirigenter. Lone 
blev valgt som Lone. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt herunder var indkaldelsen til Gen.fors. udsendt 
efter forskrifterne 
 

3. Godkendelse af referat for generalforsamlingen 2015 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 
4. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (se bilag nederst 

i referatet) 
 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 
Efterfølgende spørgsmål til og diskussion af beretningen: 

a) tilkendegivelse om den nye parkeringsordning: en udtrykte kritik 
af at gæster ikke kan parkere mere end de 3 timer 

b) en spurgte til de såkaldte ´overkørsler´ (de skrå fortovsstykker 
med brosten, der er flere steder i gaden)? Svar: de er 
sandsynligvis ulovlige at parkere foran, alle (også husejeren) 
risikerer at få bøder, hvis de parkerer her 

c) en spurgte, om man kunne forhøje bumpene for at forhindre 
hurtig kørsel i gaden? Svar: Vores bump følger de foreskrevne 
standarder, de må ikke være højere (ellers bliver de ulovlige) 

d) en foreslog, at man fremadrettet udviklede gaden til i højere 
grad at være for børn og til leg 



 
e) en spurgte til, om vi kunne risikere selv at skulle betale for 

gadebelysningen? Svar: indtil videre betaler kommunen 
f) Affaldsordning: Jens har møde med leverandøren på onsdag. 

Bestyrelsen foreslår fælles sorteringsordning med alle typer 
affald. Stor opbakning til dette, alle tilstedeværende bortset fra 5 
personer, var ved en interessetilkendegivelse for. 

 
5. Indkomne forslag 

Bestyrelsen har følgende to forslag til afstemning: 
1. Bestyrelsen foreslår at vi i det kommende år arbejder for en revision 

af vores vedtægter, så de både indeholder det, som er foreningen, 

og det, som vil være et vejlaug for vores gade. Dette for ikke at 

skulle arbejde med to bestyrelser. 

 
Bestyrelsen kan disponere op til 10.000 kr, til professionel hjælp til 
denne opgave finansieret af Vejfonden. 

 
Forslaget blev godkendt med 1 stemme imod, 0 blanke og resten af  
de tilstedeværende stemte for. 

 
2. Bestyrelsen har i samarbejde med en række grundejere udarbejdet 

et fælles høringssvar i forbindelse høring om Sadolin & Holmblad 

tillæg nr. 2 – Lokalplanforslag. 

 

Elisabeth og Philip takkede for bestyrelsens opbakning/ lydhørhed i 
dette arbejde. 
Kommentarer i øvrigt: 
a) flot oplæg 
b) indsætte linket til den del med skygger mm. 
c) foreslår man tager politikerkontakt for at opretholde det grønne 
område 
d) foreslår man argumenterer med at der bor rigtig mange i 
kollegiet (ift. bebyggelsesprocenten). 
 
Enstemmig vedtagelse af høringssvaret.  
 
Der opfordres til at man individuelt også skriver sit høringssvar. 

 
6. Regnskab for det forløbne år i revideret stand 

Jens fremlagde. Regnskab for forening og vejfond blev godkendt af 
alle. 
 



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

ydelse til foreningen 
Jens fremlagde. Budgettet blev enstemmigt vedtaget for både forening 
og vejfond. Årlig ydelse uændret: kontingentet sat til 800 kr. og bidrag 
til Vejfonden er 1000 kr. - i alt 1.800 kr pr. parcel. 
 

8. Valg af bestyrelse iht. vedtægternes § 6. På valg til GF er:  
1. Formand—Mille Wilken Bengtsson (26) modtager genvalg 
2. Bestyrelsesmedlem – Laurent Farioli (25) modtager genvalg 
3. Bestyrelsesmedlem – Lone Gaedt (2) modtager genvalg 
4. Revisor – Knud Lindvig (3) 
5. Suppleant til bestyrelsen 
6. Revisorsuppleant – Else Danø (16) 
 
Derudover er posten som sekretær på valg, da Andy Kelly (29) efter 
mange års stor indsats har valgt at sætte sin lejlighed til salg og 
derfor forventer at flytte indenfor kort tid. 
 
Valg til bestyrelsen blev: 
a) Mille (26) enstemmigt genvalgt som formand 
b) Simon (43) valgt in absentia til ordinært best.medlem 
c) Marina (22) blev valgt som suppleant 
d) Laurent (25) genvalgt 
e) Lone (2) valgt som sekretær 

 
f) Knud (3) genvalgt som revisor 
g) Else Danø (16) genvalgt som revisorsuppleant 

 
9.  Lancering af den spritnye www.badensgade.dk :-) 

Andy gennemgik og demonstrerede login mm. Applaus og tak til Andy. 
 

10. Eventuelt 
a. Forslag om flere skraldespande i gaden. Tak sendes til Rasted for 

at tømme dem. Jens vil undersøge om kommunen kan/ vil 

tømme dem vi har og evt. flere. 

b.  Jens/ bestyrelsen undersøger om der er forhold omkring ny lov 

ift. traileren, og om den evt. skal / kan nedvejes. 

c. Husk at tilmelde jer vejfest + loppemarked som er den 11.6.16. 

 

Andys exit af bestyrelsen: Applaus for mange års arbejde i 

Grundejerforeningen 



 
BILAG 

Formandens beretning 2015/16 

 

Et aktivt år med flere nye initiativer 
Måske har året virket stille og roligt på flere af os. Sådan havde jeg det 
i hvert fald, da jeg satte mig ned for at skrive beretningen. Men så kom 
jeg til at tænke over, at vi jo både havde arbejdet med klimatilpasning, 
at vi havde været optaget af hele optakten og introduktionen til vores 
nye parkeringsordning og holdt skærpet udkig efter nyt om 
Sadolingrunden, og at vores tanker om en fælles affaldsordning også 
havde fyldt i vores diskussioner på bestyrelsesmøderne. Sidst men ikke 
mindst havde vores nye hjemmeside, været et tilbagevendende emne. 
 
Så alt i alt er der sket noget i det forgangne år, hvor vi også har kunne 
glæde os over de sociale arrangementer, der er blevet til med stor 
hjælp fra flere beboere i gaden. 
 
Klimatilpasning 
Siden skybruddet den 18. september 2013, har bestyrelsen og flere 
aktive i foreningen arbejdet med skybrudssikring og fælles 
klimatilpasning i Badengade. For de af jer, der ikke kender baggrunden, 
havde vi for flere år i træk vand i et vekslende antal kældre i gaden. 
Kældre er vores eget problem, altså ikke forsyningens, men vores 
tanke var, at vi ville udvikle et projekt for at etablere en fælles løsning, 
der kunne aflaste vores kloakker i skybrudssituationer. Derudover har 
vi udvekslet viden om sikring af vores huse og ikke mindst vores 
kældre. 
 
Det har ført en del med sig og som noget af det sidste, deltog vi sidste 
år i en konkurrence, ”Grøn klimavej”, der var udskrevet af Miljøpunkt 
Amager, Lokaludvalgene for Amager Øst og Vest og Sundbyernes 
Grundejerfællesskab (SGF). Desværre blev det ikke os, der vandt, og 
efterfølgende blev det heller ikke til noget med projektet "Vejen Som 
Klimatilpasningsløsning." 
 
Projektet var indgivet af et konsortium, der bestod af EnviDan A/S 
(rådgivende ingeniører), Colas Danmark A/S (entreprenør m.m. 
indenfor vejbygning) og Schulze + Grassov ApS (arkitekter og 
landskabsarktitekter), og var et svar på et udbud om udvikling af 
innovative klimatilpasningsløsninger fra Klimatilpasningspartnerskabet. 



 
Partnerskabet består af Markedsmodningsfonden, Københavns 
Kommune, HOFOR A/S, Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning. 
 
Efter en tur til rundt hos både Hofor og Københavns Kommune valgte 
vores lille arbejdsgruppe at stille aktiviteterne i bero og vente på nye 
muligheder.  
 
Vi vil meget gerne takke den følgegruppe, som har været med os hele 
vejen og har bidraget med gode råd og observationer. Det har været 
en stor hjælp og meget inspirerende. 
 
Opfordringen lige nu går på, at I, så snart vi får et skybrud, hjælper 
med at dokumentere hvor højt vandet står på terræn. Vi ligger nemlig 
på kanten af et af kommunens såkaldte udpegede område, hvor de 
agter at gennemføre projekter. Hvis vi kan vise, at der er mere vand 
hos os, end kommunen og forsyningen tager udgangspunkt i, kan vi 
måske bevæge os ind i området og få dem i tale igen. 
 
Parkeringsordning 
Københavns Kommune har som bekendt indført tre timers parkering i 
vores område. Vi har fået gratis parkeringslicens, så det er kun vores 
gæster, der må flytte bilen hver 3. time i dagtimerne eller holde 
længere væk. 
 
Med hensyn til parkering der vi i bestyrelsen vores rolle som formidlere 
af reglerne, så vi kan forebygge, at gadens beboere og gæster får 
bøder og andet besvær. 
 
Høring om Sadolingrunden 
Vi har gået længe og ventet på at høre nyt om planerne for 
Sadolingrunden. Endelig blev vi indkaldt til møde den 26. januar 
sammen med de omkringliggende boligforeninger, Amager Øst 
Lokaludvalg og Københavns Kommune. Formålet var, at vi skulle høres 
om, hvordan vi mente beboerne i området bedst blev inddraget i 
høringsperioden, og hvilke opmærksomhedspunkter, der nok ville 
være. Høringen er som bekendt i gang lige nu (7/04-2016 til den 2/06-
2016). 
 
En ad hoc-gruppe fra vejen har været yderst aktiv og effektiv med 
hensyn til at indhente oplysninger og formulere det høringssvar, vi har 



 
til afstemning i dag. Bestyrelsen vil gerne takke for jeres engagement 
og energi! Det har været meget inspirerende! 
 
Kommunikation i Badensgade 
Vores Facebook-side har udviklet sig til at være vores primære 
kommunikationskanal de sidste års tid. Det er en fornøjelse at se, 
hvordan små og store ting har plads derinde, og at tonen altid er sober 
og venlig. Den er i høj grad 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.  
 
Jeg nævnte den ny hjemmeside, der også i år har lidt af mangel på tid. 
I dag er så dagen, hvor I får den at se, og vi glæder os meget til blandt 
andet at kunne lægge referater og andre materialer ud på den.  
 
Vi vil fortsat forsøge at komme med 3-4 nyhedsbreve om året. Vi 
modtager meget gerne input til dem, så kom endelig med idéer eller 
kommentarer. 
 
Den vigtigste kommunikation i Badensgade er nu alligevel, når vi ”ses 
på gaden” og lærer hinanden lidt bedre at kende. Derfor er de sociale 
arrangementer af så stor betydning, hvis vi vil fremme det gode 
naboskab. 
 
Sociale arrangementer 
Og med den overgang, kan vi ridse op, at 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. 
Festudvalget er blevet udvidet med nye ansigter og inspiration, og der 
er altid plads til flere, så har I ideer og/eller lyst, så sig endelig til. I 
første omgang glæder vi os til at se jer alle til loppemarked og 
sommerfest den 11. juni. 
 



 
I den mere praktiske grøft 
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 ærgeligt for den næste, der 
skal bruge vores fælles ting. Så sig det til os. Vi bliver ikke sure... 
 
Året der kommer 
Bestyrelsen har deltaget i lanceringen af en ny vejledning for private 
fællesveje som Københavns lokaludvalg har udgivet i 2015. Der er 
kommet langt større fokus på private fællesveje og flere taler om 
særskilte vejlaug og grundejerforeninger. Det kræver to bestyrelser 
uden personsammenfald. 
 
Bestyrelsen har talt med en advokat, der fraråder den todelte 
konstruktion, og samtidigt har vores diskussioner kredset meget om 
spørgsmål om ret, ansvar og vedligehold på private fællesveje. Derfor 
er vi kommet frem til, at vores vedtægter nok trænger til en 
gennemgang, så det bliver tydeligere, hvordan det hele hænger 
sammen. 
 
Jeg nævnte en fælles affaldsordning i indledningen. Vi har både 
kontaktet Københavns Kommune og senest Miljøpunkt Amager for at se 
på muligheden for en fælles standplads for de nye containere som 
kommer i forbindelse med, at vi skal sortere mere. Det er noget vi 
arbejder videre med, også efter at vi alle har fået materialerne fra 
Københavns Kommune. Det ville være rart at undgå endnu flere 
containere til hård plast, metal, bioaffald og småt pap. 
 
Disse to områder er blot et par områder, vi vil tage fat i i året, der 
kommer. Hvis I har nogle forslag til os, må I meget gerne komme med 
dem, så vi ikke kommer til at arbejde i vores eget lille parallelunivers, 
men med sager, der giver mening for jer som grundejere. 
 
Til sidst vil vi benytte lejligheden til at sige velkommen til gaden til nye 
grundejere og takke for året, der er gået, til jer alle. 
 
Dette var ordene fra bestyrelsen. 
 


