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Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 17. august 2022 
  

Bestyrelse Gæster 
  

Niklas Thomas Alexandra  Christie Nis Helle 
  

 
Til stede X X  X X X  X 

  

 
Ikke til stede       

  

          

Punkt Emne Status Action Ansvarlig Deadline 

1 Fartbump Montere en pump i sort hvid i ved indgang til Badensgade, med fri 
passage til cykler i midten 

Bestille bump til montering Nis  

2 Grundstykke imellem 
nr. 7 og 9 ønskes 
inddraget til 
benyttelse af ejere af 
7 og 9 

Hvem tilhører grundstykket imellem og 7 og 9? 
Hvis det tilhører grundejerforeningen, skal der udarbejdes et tilbud 
ift om det skal: 

• Udlejes 
• Sælges 

Tjekke med KK Nis  

3 Rengørelse og 
vedligeholdelse af 
områder for 
affaldssortering 

Ansætte en person fra Badensgade til vedligeholdelse af områder 
ved affaldssortering. Klippe hæk og sørge for at det er rent og 
pænt. 

• Betaling: 500,-kr om måneden 
• Områder ved garage, imelllem ejendom 7 og 9 og ved 

Kofoed skoles ejendom nr 45 
• Periode 1 år 

Sende stillingsopslag ud på 
FB til Badensgade. Hvis 
der er flere der melder sig, 
bliver det afgjort ved 
lodtrækning 

Nis  

5 Beskæring af træer Afholde fælles arrangement den 28. august, samt afholde 
indvielse af grønne områder med ide-boks til det lille grønne 
område ud for nr. 36 ift. hvordan det kan anvendes bedst muligt 

Sende skrivelse på FB Nis  

6 Udskæring ved 
kilekulerende 

Har rykket Brolægger pr mail og forsøgt at ringe uden svar. Evt. 
finde en anden der kan lave udskæringer ved kilekulerender, så 
vandet frit kan passere til gaden ved kantsten 

Rykke brolægger eller finde 
en anden der kan udføre 
arbejdet 

Nis  



 
5 Undersøge mulighed 

for ladestander 
Der er flere der får elbiler i gaden. Der er ønske om ladestationer 
som er forbeholdt gadens beboere. Alexandra har læst om en 
elektriker der kan sætte ladestandere op der forbeholdt gadens 
beboere. 

Indhente tilbud Alexandra  

6 Forhøjet kørebane 
ved hjørnet til 
Badensgade 

Tage kontakt til skolebestyrelse igen inden godkendelse fra KK 
udløber 
 

-Tage kontakt til skolen 
igen  
 
 

Nis  

8 Næste 
bestyrelsesmøde 

    

 


