
Referat af bestyrelsesmødet 

                 7. juni 2010
1. To repræsentanter fra Fælleshusudvalget var mødt op for at uddybe det 

brev, de har sendt til bestyrelsen: Udvalget ønsker, at anvendelsen af 

Englys formue ikke udelukkende diskuteres ifm. den nye lejekontrakt, 

men at det bliver muligt at diskutere om en del af formuen fx skal bruges 

til et fælleshus. Bestyrelsens svar er, at beslutningen om hvad vores 

formue skal bruges til, vedtages på en generalforsamling. 

2. Tre repræsentanter fra Festudvalget mødte frem og fremlagde et 

foreløbigt budgetforslag for sommerfesten, hvor vi jo skal fejre Englys 75 

års fødselsdag. Vi skal selvfølgelig fejre de 75 år med maner, og 

bestyrelsen bevilgede op til 50.000 kr. ekstra til festen. 

3. Havegangene: Dong har tilbudt Engly 33.050,- til reetablering af 

havegangene. Beløbet  dækker kun en del af udgiften. Vi tager imod 

dette tilbud og afslutter hermed sagen. Vi har indhentet et tilbud fra 

Hofmann A/S på en total genopretning på 82.250,- hvilket bestyrelsen 

har sagt ja til. Vi kan glæde os til at få tip-top havegange i juli !

4. Den ny lejekontrakt: Vores advokat har skrevet, at vi kan forvente at få 

det endelige lejekontraktudkast i denne måned. Når det foreligger, skal 

bestyrelsen holde møde med de andre fire haveforeninger og vores 

advokater. Inden da, har Frederikshøj indkaldt til et møde d. 10.6. uden 

advokater, så de forskellige haveforeninger kan delagtiggøre hinanden i, 

hvad der rører sig i de forskellige haveforeninger ifm. lejekontrakten. 

5. Køkkencontaineren lugter. Kim bestiller vask af den. Der er heldigvis 

blevet  kortere ventetid på at få tømt containere – nu ca. 1 uge.

6. Når vi får den nye affaldsgård, skal der være bedre belysning. 

Bestyrelsen bestiller opsætning af en lygte. Samtidig får vi lagt strøm ind 

i havemandens skur igen.

Næste møde: Tirsdag d. 10. august kl. 19 hos Kim, have 24.


