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Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. februar 2021 
  

Bestyrelse Gæster 
  

Niklas Thomas Katrine Christie Nis Michael 
  

 
Til stede X   X  X X 

  

 
Ikke til stede  X X    

  

          

Punkt Emne Status Action Ansvarlig Deadline 

1 Opdatering på grønne 
områder 

Møde mandag den 14. januar kl.13 med entreprenør for at 
gennemgå muligheder for at lave grønt område større ud for nr. 
31 

• Størrelse udvides til 5,9 m ved kantsten som der er skåret 
ud til 

• Størrelse udvides til 8 m som oprindelig skitseret 
Grønt område ud for nr. 36 forbliver etableret størrelse på 3,9 m 
ved kantsten 

Mødes med entreprenør 
Peter den 14. jan 2022 

Christie 
Nis 

 

2 Bestyrelses e-mail bestyrelse@badensgade.dk oprettes så hele bestyrelsen har 
tilgang til denne e-mail 

Oprette e-mail til bestyrelse Michael  

3 Vedligeholde 
hjemmeside 

Michael overtaget ansvaret for vedligeholdelse hjemmeside 
www.badensgade.dk 
Peter der har vedligeholdt siden ønsker at fortsætte vedligehold af 
hjemmesiden 

Tage kontakt til Peter 
Meyer ift. fortsat at foretage 
vedligeholdelse af 
hjemmeside 

Michael  

4 Betaling Betaling for Mail Chimp ca. 844,55 kr. som er oprettet til fordel for 
Badensgade. Dette lukkes ned og Andy (tidligere medlem af 
bestyrelsen) får betaling for ovenstående 

Betaling af 844,55 til Andy Christie  

5 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. 

Sæt anb. hastighed skilt op 
ved indgang til 

Nis 
 
 

 

mailto:bestyrelse@badensgade.dk


 
Samtidig sætter vi et skilt op med legende børn ved indgang til 
Badensgade. 
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. 

Badensgade under 
parkeringsskilt 
Sætte skilt op foran første 
træ ved indgang til 
Badensgade foran første 
træ 

 
 
Entrepren. 

6 Ændre installationer 
for enden af 
Badensgade 

Tage kontakt til kommunen for at forbedre gennemkørsel af 
ladcykler for enden af Badensgade 
Evt. fjerne en af standerne, så gennemkørsel bliver lettere 

Tage kontakt til kommune Michael  

7 Generalforsamling Indkalde til generalforsamling i april maj: 

• Sende indbydelse ud med forslag til agenda 

• Udarbejde et fælles arrangement for gaden hvor vi evt 
inkluderer Kofoed Skole 

• Amagers kulturgade 

Lave udkast til indkaldelse 
dato for indkaldelse torsdag 
den 19. maj 2022 
Reservere Krypten 

Niklas 
 
 
Nis 

 

8 Nedrivning lejekasse Lejekassen skal rives ned, da den efterhånden ikke er sikker at 
leje på. 

Tage kontakt Gro Niklas  

9 GDPR Opfølgning af GDPR og indskrive det i Grundejerforeningens 
fortegnelse, hvordan vi behandler personoplysninger 

-Opdatere regler for GDPR 
i grundejerforeningens 
fortegnelse 

Katrine  

10 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 betingelser for 
lejekontrakt 

Christie 
Katrine 
Jens 

 

11 Reparation og 
eftersyn af trailer 

Reparation af trailer: 

• 14.870, -kr incl. moms 

Trailer er kørt til service Jens  

12 Næste 
bestyrelsesmøde 

8. marts med forsinket ”julefrokost” kl. 20 Reservere bord Niklas  

 


