
 
      1. april 2019 
 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 1. april 2019 
  

Bestyrelse Gæster  
  

Simon Thomas Katrine Vilhelm Nis Erik Jens 
 

 
Til stede X X X X X X X 

 

 
Ikke til stede       

  

          

Punkt Emne Status Action Ansvarlig Deadline 

1 Generelle regler of 
opdatering 

-Formand leverer blomster til nye ejere 
-Jens opdaterer liste over ejere og hvem der skal betale  
 kontingent 
-Vi skal have en databehandler-aftale med Jens ift behandling  
 af liste over ejere af ejendomme af Badensgade  
 
-Gennemgang af regnskab af Jens 
-Tømning af fælles plastic affaldscontainere, bliver ikke  
 tømt ofte nok 

 
 
 
Databenhandler-aftale  
Udarbejdes med Jens som 
ansvarlig 
 
Tømning plastic container 
ønskes ændret til 1 gang 
ugentligt 

 
 
 
Katrine 
 
 
 
Jens 

 
 
 

      

2 FaceBook En social gruppe for ejere og lejere af Badensgade: 
-Vi ønsker at Peter og Thomas fortsætter  
 som administratorer 

 
Tage kontakt til nuværende 
administratorer 

 
Thomas 

 

      

3 Renovering af vej Enstemmigt vedtaget på generalforsamling at 180.000,-kr kan 
anvendes til renovering af vej og fortov 

   

  Gennemgå gade for reparationer af asfalt ved udbedring 
gas, varme, etc. der ikke er blevet udført ordentligt af Hofor. 

NCC mikrohold tager kontakt 
med Hofor om forhandling af 

Vilhelm 
 

 



 
Hofor er positiv overfor at de betaler vores entreprenør NCC 
Mikrohold for udbedring af vej. 
NCC Mikrohold giver 5 års garanti på udført asfaltarbejde 

udbedring af skader forvoldt af 
Hofor 

  Brolægger-arbejde skal udføres inden asfaltering, da asfalt 
kan tage skade ved udført brolæggerarbejde 

   

  2 ejendomme har henvendt sig ift udbedring af vej og fortov 
Nr. 7: kinnekullerende udskiftes 
Nr.12 Udbedring af asfalt ift skader fra rotter 

Indarbejdes i tilbud for 
reparation af vej og fortov 
Henvendelse til Lillian i nr. 12 

Vilhelm 
 
Simon 

 

  Det skal fremgå af tilbud, hvornår senest bliver udarbejdet. 
Brolæggeren har ikke mulighed for at udføre arbejdet før Juni 
2019 

Arbejde bliver foretaget efter 
Juni måned 2019 

Vilhelm  

      

4 Vejbump til 
reducering af 
hastighed 

Thomas har indhentet tilbud på montering af ekstra vejbump 
for reducering af hastighed til 20 eller 30 km/t 

Ring til kommune og forespørg 
om regler 

Simon  

      

5 Vigeforhold Vigeforhold fra Lergravsvej til Badensgade Ring til politiet om regler for 
sikkerhed 

Erik  

      

6 Medlem af Trikel Trikel, er et Fællesskab for bestyrelser i boligforeninger, hvor 
man kan hjælpe hinanden ift erfaringer man har med lignende  
udfordringer i boligforeninger. Medlemskab er gratis 

Vedtaget at vi melder os ind 
som medlem 

Nis  

      

7 Websiden: Websiden er blevet overleveret til Thomas 
Peter Meyer, nr 41 står for administrere hjemmesiden og 
hjemmesiden er atter tilgængelig 
Følgende skal fremgå af hjemmesiden: 
-Hvem indgår i de forskellige udvalg 
-Hvem indgår i bestyrelsen 
-Vilhelm som kasserer står for regnskab i samarbejde med 
Jens  

Sende kort beskrivelse af  
bestyrelse med billede  
til Thomas 

Thomas 
 
  

 



 
      

8 Festudvalg Evt flere aktiviteter ønskes: 
-Kan vi få børn og unge mere involveret 
-Alle har mulighed for at komme med indlæg til festudvalget 
-Der skal være en der har det overordnede ansvar 

Ønskes at festudvalget skal 
opfordre på hjemmesiden og 
FB at alle kan komme forslag 
til aktiviteter 
Hvem har det overordnede 
ansvar for Festudvalget 

  

      

9 Bænke Budget bænke er blevet godkendt. Definere dato for 
opsætning 

Dato for opsætning? Vilhelm Forår 

      

10 Forbedring af vej og 
indkørselsforhold 

Fremtidig ideer: 
-Forbedring af vej med grønne områder (vejudvalg) 
-Lette adgang for ladcykler for enden af Badensgade, evt flytte 
bomme (afvente til byggeri er færdig) 

   

      

11 Godtgørelse for 
bestyrelsesarbejde 

Vi ønsker at Jens får samme godtgørelse som medlemmer i 
bestyrelsen, da Jens udfører det faktiske revisionsarbejde, 
men ønsker ikke at være med i bestyrelsen. 

Vedtaget at Jens får 1820,-kr 
p.a. for revisionsarbejde 

  

      

12 Vejlaug: Findes der nogle regler for at vi skal have et vejlaug i 
foreningen: 
-Opdateing af vedtægter 
-Officiel mailingliste 

Udarbejde oplæg  Katrine Næste 
General 
Forsamlling 

      

13 Lokalplan: Pixiebog, skal den opdateres? 
   

      

 Generalforsamling 27. Maj kl 19.30 
-Gennemgang af vedtægter 

Reserver Krypten 
Send indkaldelse 

Nis 

Simon 

 



 
-Vejbump til reducering af hastighed 
-Regnskab 
-Gøre opmærksom på de forskellige udvalg 
   -Festudvalg 
   -Vejudvalg 
 

      

13 Næste møde: 29. April kl 20.00, hos Vilhelm 
   

   

 

   

14 Diverse -Grøn mobilitet, skal vi genoptage det 
-Gøre gaden mere miljøvenlig 
-Kan vi hjælpe andre i gaden 
-Hvad kan vi gøre for gøre gaden mere grøn 

Give opdatering på 
hjemmeside 
Evt FB hvad hvad vi har lært  
Af projektet og hvad er næste 
skridt ift forbedring af vej 

  

 


