
Haveforeningen Engly

Vi sagde goddag til Pernille, Peter og 1-årige Sally, som har overtaget have 79 fra 
1. maj. Og hilste også på tyske Andrea, som sammen med sin mand Uwe og sønnen
Mucyo på 4 år har fremlejet have 54 fra midt i april.

1) Haveleje: Vi gennemgik den nye haveleje og sender en oversigt ud, så man se,
hvad man skal betale i årene frem. Den nye haveleje træder i kraft 1. juni 2012.

2) Kontakt til kommunen om byggeansøgninger: Vi har stadig ikke fået svar fra
kommunen om, hvad den nye opblødning af byggereglerne betyder for vores 
ansøgningsprocedure. Bestyrelsen kontakter kommunen igen.

3) Lejekontrakt: Vi har givet et medlem lov til at skrive sine børn på lejekontrakten.

4) Bøde-advarsel og affald: Vi har fået en bøde-advarsel fra Miljøcenteret, da folk
kommer gipsplader i storskraldscontaineren. (Bøden er på 8.000 kr.). Bestyrelsen
udarbejder sedler, hvor der står, hvad der IKKE må kommes i containeren.

5) Indsigelse: Vi har modtaget en indsigelse til generalforsamlingsreferatet vedr.
valg af havemand. Vi tager indsigelsen med på næste genralforsamling.

6) Opførsel: En nabo, der ofte færdes i haveforeningen, har henvendt sig til besty-
relsen, idet han føler sig overfuset af et af vores medlemmer. Det viser sig i dog, 
at flere Engly-borgere har følt sig generet af samme mands opførsel i foreningen. 
Vi opfordrer folk til at politianmelde manden, hvis de føler sig forulempet af ham.

7) Nye havemøbler?: Tre af borde/stolesættene på legepladsen er til overs. Hvis
nogle er interesserede i et sæt, kan de henvende sig til formanden. Først til mølle...

8) Huller i stierne: Bestyrelsen bestiller en bunke af det rigtige grus til reparation af
eventuelle huller i gangene. Bestyrelsen påtager sig at få repareret monster-hullet
nede ved nummer 1.

9) Vedr. kreditforeningslån:
Bestyrelsen kontakter dels en bank/kreditforening, dels de andre haveforeninger fra
lejekontrakforhandlingerne for at høre, om de har løst problemet med kreditfor-
eningslånene eller vil indgå et samarbejde.

10) Byggetilladelse
Vi mangler stadig en kopi af byggetilladelsen fra et af nybyggerierne. Bestyrelsen
snakker med ejeren.

Næste møde: tirsdag d. 12. juni i have 78.

Referat af bestyrelsesmødet  15. maj 2012


