
Referat af bestyrelsesmødet 2. juni 2009
1. FORSIKRING: Bestyrelsen har besluttet at tegne tre forsikringer hos Alka: En 

grundejer- , en ansvars- og en tyveri- & brandforsikring, så Engly fremover vil 

være fornuftigt forsikringsdækket.

2. REETABLERING AF GANGENE: Bestyrelsen har undervejs i Dong-projektet flere 

gange mundtlig fået bekræftet, at reetablering af gangene var en del af 

entreprisen. Desværre viste det sig under afleveringsforretningen med Dong i 

december 2008, at der ikke stod noget om fuld reetablering i afslutningspapirene, 

men kun opremset nogle detail-reparationer. Vi mener, at Dong i december 

startede på reetableringen, idet de skrabede bakkegruset af og lagde noget 

almindeligt ikke-lerholdigt grus på. Dong nægter nu at reetablere gangene, hvilket 

bestyrelsen ikke finder rimeligt. Vi mener faktisk, at Dong har ødelagt vores gange. 

Det handler om et arbejde til omkring 100.000 kr. Vi vil snakke med vores advokat 

for at få råd om, hvad vi videre skal gøre i .

3. GADELAMPER: Der har, uden bestyrelsens vidende, været nogle folk og se på 

gadelamperne i sidste uge ang. vores klage over, at mange lamper er grønne inden 

i, at nogle er misfarvede samt at nogle er malingen boblet op på. Formanden har 

tidligere snakket med den ansvarlige fra Dong ang. disse problemer. Han lovede, at 

det vil blive bragt i orden. Indtil videre afventer vi på udbedringen. Dong har givet 

os nogle nye typer glas og nogle pærer i andre styrker end dem, der sidder i nu. 

Bestyrelsen vil en dag i tørvejr og mørke afprøve de forskellige glas og pærer, så vi 

kan finde frem til den bedst mulige belysning. Vi vil nok vente på afprøvningen til 

lamperne er blevet malet hvide indeni.

4. MØDE OM LEJEKONTRAKT med Knud Foldschack: Bestyrelsen skal holde møde med 

Foldschack d. 15. juni ang. kommunens sidste udspil om den nye lejekontrakt. 

Meddelelser:

Det er ved at være tid til hækkeklipning: Husk: hækken max. 1,8 m høj, 

og havegangen min. 3 m bred – så klip nu godt ind ! 

Og rigtig god sommer til alle :-)

Næste møde: Tirsdag d. 11. august kl. 19.00 hos Kresten, have 29.


