
Referat af Bestyrelsesmødet 12. august 2008 
 

1. Klager fra Grønagervej 

Røgklage fra Grønagervej:  

Tina er blevet ringet op af en beboer på Grønagervej, som har problemer med røg fra 
et hus i haveforeningen. Vi snakker med vores beboer her i Engly og vil samtidig 
opfordre beboeren på Grønagervej til selv at kontakte med sin genbo, hvis problemet 
opstår igen. 

Klage over kastning af legetøj og skrald fra legepladsen ind i haven på Grønagervej: 

Genboen til legepladsen har klaget over, at skrald og legetøj daglig ender i hans have. 
Vi beder ALLE forældre om at  snakke med deres børn om problemet, der ellers kan 
udløse yderligere klager og bøvl med kommunen. 

2. Byggeansøgning 

En beboer vil bygge et drivhus i haven. Bestyrelsen giver tilladelse til byggeriet under 
forudsætning af, at medlemmet indhenter tilladelse fra kommunen.  

3. Trailere 

Bestyrelsen har ikke kunnet lokalisere ejerne af de to sidste trailere på pladsen. De 
herreløse efterløbere er nu blevet parkeret ude i parkeringsbåsene på Englandsvej. 

4. Overdragelse af el-nettet 

Vi skulle i aften have underskrevet en formel overdragelses-aftale af el-nettet til DONG. 
Der var desværre et par fejl i DONGs fremsendte kontrakter, så vi underskriver først, 
når fejlene er rettet. 

5. Bump og hul 

DONG har i forbindelse med den nye gadebelysning på kørevejen tilbudt at etablere nye 
bump. Vi har besigtiget ’prøve-bumpet’ ud for nr. 5 og har som følge af bumpets 
størrelse besluttet, at vi kan klare os med i alt fire bump på kørevejen. Vi vil derfor 
bede DONG etablere tre tilsvarende bump. De øvrige bump vil blive sløjfet. 

Hullet i jorden ved skuret overfor legepladsen - det med kørepladen - kommer til at stå 
lidt endnu, men vil snart blive opfyldt af diverse skabe til el- og fibernet. 

6. Lejekontrakten 

Advokaten har, efter at have holdt møde med kommunen, fremsendt sine bud på 
havelejen til kommunens forhandlere. Det er nu op til kommunen at svare på udspillet 
– og derefter skulle vi forhåbentlig snart have noget at holde generalforsamling om. 

7. Eventuelt 

De af jer, som endnu ikke har gjort det: KLIP SÅ DE HÆKKE! De, hvis hække er blevet 
tykke og hælder ud over stierne: KLIP SÅ DE HÆKKE IND! 

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag 9. september kl. 19 hos Susanne 
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