29. oktober 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2019
Bestyrelse
Simon
Til stede

X

Gæster
Thomas
X

Katrine
X

Vilhelm
X

Nis

Erik
X

X

Ikke til stede

Punkt Emne
Forbedring af vej

Status
For at sikre at forbedring af vej kan foretages, skal der sættes nogle
realistiske mål der kan gennemføres, dvs.:
-Der skal ikke laves om på parkeringsforhold
-Vi ønsker at nedsætte hastigheden på vejen med minimale
ændringer af Badensgade og realistisk budget
-Vi ønsker at tilføje ekstra fartbump på vejen, der falder ind med
omgivelserne, eks. anvende sorte fartbump og ikke gule
-Integrering af ekstra fartbump gøres på en sådan måde at der
stadig vil være mulighed for at forskønne vejen med ekstra
grønne områder. Hvis det ønskes senere.
-Der skal tages kontakt med en konsulent, som kan hjælpe med:
• Anbefalinger på hvordan vi kan nedsætte hastigheden i
badensgade
• Budgettere hvad arbejdet vil koste
• Forslag til indgangportal til Badensgade
• Tage hensyn til at Lergravsvej er en skolevej
• Ansøge kommunen om tilladelse til ændringer af Badensgade
-Thomas har snakket med konsulent og fået følgende tilbagemelding
• Lave Badensgade om til Stillevej/legeområde med 15 km/t
hastighedsbegrænsning bliver for omkostningstungt

Action

Ansvarlig

Tage kontakt til
Nis
konsulent, for at
udarbejde et budget
for nedsat hastighed
på Badensgade

Deadline

•
•
Hjertestarter

Ekstra montering af fartbump ville kunne gøres for et realisttisk
budget
6000,-kr for overordnet vurdering inkl. Ansøgning til kommunen

Hvis vi selv skal investere i en hjerstarter vil det koste ca 15-20.000,-kr,
samt at vi skal stå for vedligeholdelse og sørge for at frivillige i
Badendgade bliver uddannet i at avende den.
Alternativt kan vi ansøge TRYG om at sætte den gratis til rådighed
• Kræver at vi stiller med en brugergruppe

Festudvalg

Idet festudvalget har været medvirkende til at danne en god ramme om
sociale aktiviteter og øget sammenhold/kendskab til hinanden på
Badensgade, ønsker vi på næste generalforsamling at meddele, at
bestyrelsen gerne vil bakke op om festudvalget og har udpeget Erik i
bestyrelsen til at være kontaktperson i udvalget. Samtidig efterlyser vi
medlemmer, som i det kommende år vil være med i udvalget.

Næste møde

Mandag den 25. november 2019, Sundby Sejlklub

Tage kontakt til
TRYG

Katrine

Support til festudvalg Erik

