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Til stede X X    X  X 

  

 
Ikke til stede   X X   

  

          

Punkt Emne Status Action Ansvarlig Deadline 

1 Opdatering på grønne 
områder 

Grønt område ud for nr. 36 er der kommet forslag om at opsætte 
følgende: 

• Legetårn 
• Klatretårn 
• Sandkasse 
• Skakspil 

Ved indvielse af grønne områder, kan vi lægge op til at beboere 
kan komme med forslag til at hvad der kan være ud for nr. 36 i det 
grønne område 
 
Grønt område ud for nr.  31:  
Vejudvalg ønsker at skifte borde / bænke ud med bord / bænke 
der er identiske med de hvide bænke i gaden, så det passer 
sammen. 
På bestyrelsesmødet var det der enighed om at eksisterende bord 
/ bænke er godt nok og ved at male det hvidt, vil det fremstå pænt 
 

Sende e-mail til vejudvalg 
at vi bevilliger hvid maling 
til bord og bænke, samt at 
ved indvielse af grønne 
områder, kan beboere 
stemme om hvad der gerne 
vil have monteret på det 
grønne område ud for nr. 
36 

Niklas  

2 Referat Skal det sendes ud til hver enkelt beboer?    



 
Hidtil er det blevet lagt ud på hjemmesiden www.badensgade.dk 
dette fortsætter vi med, medmindre der kommer indvendinger fra 
beboere. 

3 Afskæring af grene i 
bunden af træerne 

Skrivelse sendes til alle beboere at grene skal fjernes i bunden af 
træerne så stammen står frit 

Udarbejde skrivelse til FB   

 Tømning af 
skraldespande på 
gaden 

Niels Raasted i nr 21 har påtaget sig opgaven at tømme 
skraldespande og ønsker at fortsætte dermed 
Skraldespande vil ikke blive skiftet ud som foreslået på 
generalforsamling for at forhindre at fugle hiver skrald ud af 
skraldespandene. En hyppigere tømning vil løse problemet. 

Niels afregnes ift. Aftalte 
vilkår 

Christie  

 Rengøring af fælles 
affaldsområder 

500,-kr om måneden for at holde affaldsområder rene: 
• Klippe hæk 
• Feje og sørge for at et er rent og pænt 

Arbejdet vil blive lagt ud til en af gadens beboere. Hvis der er flere 
der gerne vil påtage sig arbejdet, vil der blive trukket lod. En gang 
om året vil der blive trukket lod om hvem der skal påtage sig 
arbejdet et år frem. 

Ligge skrivelse ud til 
gadens beboere. Hvis der 
kommer flere 
henvendelser, skal der 
trækkes lod om hvem der 
påtager sig opgaven et år 
frem 

  

4 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 

Undersøge hvad mulighederne ved Clever og EON, og hvilke 
lade- standere er der mulighed for ift. watt. 

Indhente tilbud Nis  

6 Forhøjet kørebane 
ved hjørnet til 
Badensgade 

Vi afventer med at tage kontakt til Lergravsparken skole indtil ny 
bestyrelse er fastlagt. 
Alternativt: montering af sort hvide bump ved indgang til 
Badensgade, to små bump med passage for almindelig cykel på 
midten. 

Undersøge hvad fartbump 
koster i sort/hvid 

Nis  

7 Festudvalg Ligge kontaktoplysninger ud på hjemmesiden Opdatere hjemme side Thomas  

8 Næste 
bestyrelsesmøde 

    

 


