
 
      10. januar 2021 
 
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 10. januar 2021 
  

Bestyrelse Gæster 
  

Niklas Thomas Katrine Christie Nis Michael 
  

 
Til stede X X  X  X  X  

  

 
Ikke til stede      X 

  

          

Punkt Emne Status Action Ansvarlig Deadline 

1 Opdatering Sabine fra Kommunen har skrevet ok til at vi flytter grønne 
områder, så længe at de bliver inden for matrikel 31 og 36. 
 
Enighed om at vi udbygger området til fuld størrelse (ca 6m) ud 
for nr. 31 og beholder det etablerede område ud for nr. 36 
 
Resterende budget er 15.000, -kr, ud fra tilbud fra entreprenør 
skal vi tage stilling til hvor meget vi ønsker at gå over budget. 
 
Forslag Nis: Kan vi evt. benytte det lille område ud for nr 36 til 
udendørs skak eller noget andet. Idet der ikke vil kunne stå en 
bænk. 
 
Følge op med Sebastian fra Lergravsparken skole hvad status er 
på sikre trafiksikkerhed foran Lergravsparken skole og om 
forhøjet kørebane ved indgang til Badensgade kan indgå i planen 

Mødes onsdag den 12. 
januar for at få sidste 
detaljer på plads omkring 
resterende arbejde der skal 
udføres 
 
Indhente nyt tilbud på 
tilbageværende arbejde fra 
nuværende entreprenør. 
 
 
 
 
Følge op med Sebastian 
fra Lergravsparken skole 

Christie 
Nis 
 
 
 
 
Christie 
 
 
 
 
 
 
Niklas 

 

2 Montering af nye 
skilte på Badengade 

Ift. At øge sikkerhed af trafikanter i Badensgade, har vi fået 
godkendt at anbefalet hastighed bliver sat ned til 30 km/t. 
Samtidig sætter vi et skilt op med legende børn ved indgang til 
Badensgade. 

Bytte stander vi har fået 
leveret til en højere stander 
hvor begge skilte kan være 
monteret 

Nis  



 
Et skilt med anbefalet hastighed på 30 km/t var blevet monteret, 
men kommunen har af ukendte årsager fjernet stander inkl. skilt 
ud for egendom nr 1. 
Det betyder at vi skal have ny stander monteret ved indgang til 
badensgade til anbefalet hastighed på 30 km/t og legende børn 

3 Referat til 
hjemmeside 

Opdatere hjemmeside med referat ift opfølgning af grønne 
områder. 
 
 
Opfølgning af GDPR og indskrive i Grundejerforeningens 
fortegnelse, hvordan vi behandler personoplysninger 

-Sende referat fra møde i 
december 
-Ligge referat på 
hjemmeside 
-Opdatere regler for GDPR 
i grundejerforeningens 
fortegnelse 

Nis 
 
Thomas 
 
Katrine 

 

4 Leje af grundstykke 
ved siden af garage 

Beboere af ejendom 29 ønsker at fortsætte med leje af jord af 
grundejerforeningen, som tidligere har været en gennemgangssti. 
(Thomas som er medlem af bestyrelsen og beboer i ejendom 29, 
forlod mødet før betingelser af leje af grundstykke blev diskuteret 
til bestyrelsetmødet) 

Gennemgå lejekontrakt Christie 
Jens 

 

5 Bemaling af kantsten 
for enden af 
Badensgade 

Ok til at bemaling af kantsten bliver opfrisket, så man kan se at 
dette er en vendeplads og der ikke må parkeres 

Skrive til ejendom 52 at de 
gerne på opfriske maling af 
kantsten 

Thomas  

6 Reparation og 
eftersyn af trailer 

Trailer skal serviceres og indhente tilbud på hvad det koster at 
reparere bund af trailer, da denne er ved at være slidt 

Køre trailer til service og 
indhente tilbud på 
reparation af bund evt 
montering af ny bund 

Jens  

 


