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Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 2. november 2022 

  Bestyrelse Gæster 

  Niklas Thomas Alexandra  Christie Nis Helle   

 Til stede X X  X  X  X   

 Ikke til stede    X     

          

Punkt Emne Status Action Ansvarlig Deadline 

1 Fartbump Fartbump monteret ved indgang til Badensgade, ud for nr 3, ser 
ud til at have en fartnedsænkende effekt. 
Ved næste generalforsamling i april/maj bliver det et punkt på 
agendaen, om vi skal montere flere bump imellem de 
eksisterende asfalt fartbump ned af vejen for at nedsænke 
hastigheden på hele Badensgade ift legende børn på gaden. 

Diskutere om vi skal have 
flere fartbump på 
generalforsamling i foråret 

  

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

Grundstykke imellem 7 og 9 hører under Badensgade og har ikke 
et særskilt martrikenummer: 

• Det tilhører grundejerforeningen 
• Der er klausul på at der ikke må bygges noget på 

grundstykket idet fjernvarmekabler ligger på dette 
grundstykke 

• Idet der er et klausul på grundstykket imellem 7 og 9 
betales der ikke grundskat for dette område som ved nr 
29 ved fælles garage 

• Der er i sin tid lavet en aftale med nr 9 at de kan benytte 
grundstykket mod at de vedligeholder hæk, ind til videre 
har man ikke kunne finde noget dokumentation for dette. 

• Sammenligne størrelse af grundstykke ved nr 29 ved 
fælles garage og imellem 7 og 9 bag affaldssortering 

Thomas og Nis måle 
grundstykke op. 
Næste generalforsamling 
skal der tages stilling til leje 
/ salg / brugsret 

Nis  



	
3 Besøg af 

uvedkommende 
Til informaiton: Ved adresse nr. 27 har der været en 
uvedkommende på besøg som har tog bad og vaskede i tøj med 
haveslangen i baghaven. Vedkommende var dog ikke truende. 

   

3 Rengøring og 
vedligeholdelse af 
områder for 
affaldssortering 

Efter området imellem 7 og 9 er blevet rengjort har det set pænt 
ud. Vi foretager os derfor ikke noget yderligere og afventer med at 
sende et stillingsopslag op på rengøring af områder for 
affaldssortering 

 Nis  

 Blind vej skilt ved 
indgang til 
Badensgade 

Der er for mange der overser skiltet med blind vej på Lergravsvej 
før man drejer af ned af Badensgade. Hvilket resulterer at biler 
m.m. kører ned af Badensgade uden ærinde og skal vende 
Derfor ønskes der et ekstra skilt med ”Blind Vej” Monteret på 
hjørnet ud for nr. 2. 

Monteres 12 / 13 november Nis og 
Niklas 

 

 Klipning af træer Udbud sendes til gadens beboere i januar måned med klipning i 
slutning af februar, starten af marts 

Sende udbud i januar 2023   

5 Undersøge mulighed 
for ladestander 

Vi præsenterer tilbud fra Clever på ladestandere kun til gadens 
beboere til næste generalforsamling i foråret 

Indhente tilbud til næste 
generalforsamling 

Alexandra 
og Nis 

 

8 Næste 
bestyrelsesmøde 

Kombineres med Julefrokost Josephine, Frankrigsgade 
onsdag den 7. december 
22 

  

	


