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Jens
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Ansvarlig

Sikre aftale med
Christie,
entreprenør om hvordan
Nis
resten af arbejdet skal
færdiggøres, inden arbejde
påbegyndes

Tage kontakt til entreprenør Christie
for færdiggørelse af
arbejde på grønne områder

Action

Michael

8. marts 2022

X

Ud for nr. 36 etableres der snydebrønd på den ene side
af grønt område, Hermed vil der være afløb for regnvand
på begge sider af grønt område, snydebrønd på den ene
side og oprindelig brønd på den anden side. Samtidig
fjernes regnvands-rende imellem kantsten og grønt
område. Dvs. grønt område går helt op til kansten
Ud for nr. 31 udvides området som oprindelig skitseret til
8m ved kantsten fra skel til nr. 33 til hoveddør på nr. 31.
snydebrønd etableres og oprindelig brønd skal være
tilgængelig. Findes der en rist der kan ligges oven på
gamle rist, så det hele kommer op i niveau som det
grønne område der etableres?
Vi mangler at definere hvilke planter der vil være mest
hensigtsmæssige at plante for at få det pæneste resultat
på kort og lang sigt.

Bestyrelse
Niklas
X

Status
•

•

•

Thomas

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 8. marts 2022

Til stede
Ikke til stede

Opdatering på grønne
områder

Punkt Emne
1

2

Overdragelse af
regnskab mm. Fra
Jens

Idet Jens desværre flytter fra Badensgade, skal Jens’
Christie og Jens arrangerer Christie
ansvarsområde overdrages til Christie.
overdragelsesmøde
Bestyrelsen vil gerne have lov til at takke Jens for de mange års
arbejde der er forbundet med at opdatere regnskabet og sørge for
de optimale investeringer af foreningens penge.

Deadline

3

4

Generalforsamling,
udkast til dagsorden
den 19 maj 2022

Næste
bestyrelsesmøde

Jens’ Arbejdsopgaverne fordeles evt. til flere. Dette bliver
diskuteret til næste bestyrelsesmøde når Christie har det fulde
overblik.
Forslag til dagsorden godkendt og skulle vi tilføje forslag om
ladestandere i Badensgade idet der bliver flere elbiler i gaden
med tiden?

Sende dagsorden ud til
gadens beboere

Niklas

Tjekke op på reservation af Nis
Krypten den 19. maj 2022
fra kl 19 til 22

