Referat af bestyrelsesmødet
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:

1. Den forsikring Engly har er ikke en normal grundejerforsikring i og med
vi ikke er ejere af jorden. Men den erhvervs- og ansvarsforsikring, vi har,
dækker det, den skal – også i forhold til kommunens krav ifm. den nye
lejekontrakt.
2. Der kommer sikkert mere sne i denne vinter, så det kan være en god ide
at skovle sneen fra stierne ind i haverne, så færdslen på stierne ikke
generes.
3. Vores nye lejekontrakt har nu endelig været oppe på møde i
Borgerrepræsentationen. Der er i skrivende stund endnu ikke kommet
referat af dette møde, men I kan selv gå ind og se på internettet.
4. Sidste tirsdag skrev Amagerbladet om partikkelforurening fra
brændeovne i Engly. Baggrunden er en henvendelse til Amagerbladet fra
en villaejer på Røde Mellemvej samt en undersøgelse sidste år foretaget
af nogle studerende fra DTU. Bestyrelsen synes, det er urimeligt, at
skrive om Engly uden også at snakke med Englys bestyrelse. Der er
faktuelle fejl i artiklen, og den er overfladisk og unuanceret. Vi føler, at
Amagerbladet har hængt os ud og ubegrundet givet os skylden for al
forurening i området. Kresten har bedt Amagerbladets journalist bringe
en undskyldning i næste nummer af bladet – vi må se hvad de skriver.
Bestyrelsen synes, det kan være en god ide at få klarlagt partikelforureningsomfanget, og hvis det viser sig at være et problem så
overveje at få monteret partikelfiltre på skorstenene.
5. Englys jubilæumsskrift, som Olaf, h.50, har skrevet i anledning af vores
75 års jubilæum er netop udkommet – wauw, det er flot – glæd jer !
6. I anledning af vinteren, erindrer bestyrelsen medlemmerne om at huske
at frostsikre deres vandinstallationer.
Næste møde: Mandag d. 3. jan. 2011 kl. 19 hos Kresten, have 29.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god jul.
Traditionen tro mødes vi nytårsaften på Pladsen lige efter midnat.

