Referat af bestyrelsesmødet

21.juni 2011
•

Vi sagde velkommen til John der har købt have nr. 17 pr. 15.7.2011.

•

Vi sagde velkommen til Bob der har købt have nr. 4 pr. 1.7.2011.

•

Hvert enkelt medlem har fået et brev om individuel betaling af affaldshåndtering (via
skattebilletten). Dette har tidligere været et fælles anliggende og bestyrelsen undersøger
p.t., om det kan blive sådan igen. Vi har sendt et brev til kommunen.

•

KBH's Energi har kontaktet os ang. fjernvarme. De sender et spørgeskema til
hussstandene og inviterer til informationsaften i begyndelsen af september.

•

Vi har desværre nogle eksempler på medlemmer der misligholder deres lejekontrakter ved
at fremleje deres huse i længere tid end de tilladte 2 år. Bestyrelsen følger op på disse.

•

Vi henstiller overfor et medlem, at man ikke må inddrage fælles arealer til eget brug.

•

Vi arbejdede på en velkomstfolder, der skal gives til nye medlemmer. Den indeholder
diverse praktiske informationer om services, pligter og livet som sådan i Engly.

•

Bestyrelsen bevilgede et antal Engly-jubilæumsbøger til Olaf, som han kan dele ud til folk
der har bidraget med viden, billeder, osv. til vores fine bog.

•

Bestyrelsen har arbejdet videre på at undersøge om vi kan købe vores jord. Som den
tidligere formand Kresten berettede på generalforsamlingen, har det lange udsigter. SKAT
og kommunen er ikke enige om ejendomsvurderingen, så det trækker ud med at få fastsat
den. Seneste nyt, er at kommunen indbringer vurderingen til Ankestyrelsen.

•

På trods af tydelig Engly-mærkning, er kost og skovl på pladsen er igen blevet stjålet/'væk'.
Der henstilles til, at man sætter dem på plads efter brug og at børn ikke slæber dem med
ind legepladsen, etc.

•

Husk hækkene: Fjern ukrudt for foden af dem og klip dem ind og ned! Højden må max.
være 180 cm og tykkelsen/bredden skal også begrænses, så bl.a. brandbiler kan komme
frem. Læs mere herom, i det seneste Engly-blad. Det frygtede Hækpoliti rykker ud på
kontrolbesøg i den kommende tid!

