
     

 
Engly bestyrelsesmøde 27. november 2013 
 
 
 
 
Vinterfrokost 
Dina, have 70 og Maja, have 15 foreslår, at Engly holder en vinterfrokost. Der vil blive noget 
egenbetaling og tilskud fra Engly. Når der er fundet en dato, får I en fin invitation i postkassen. 
 
Byggeansøgninger 
Vi har modtaget og godkendt reviderede tegninger af hus fra have 15. Peters og Pernilles hus 
i have 79 trænger til en overhaling efter branden, vi godkendte tegninger. Vi godkendte 
byggeansøgning i have 10. 
 
Trækvogn 
Vi køber punktérfri hjul til trækvognen, som punkterer gang på gang på gang. 
 
Havemanden 
Vi havde en plan om at lave et skema over tidsforbrug på de enkelte opgaver, men det kan vi 
ikke endnu, da vi ikke har data nok. Til gengæld har Marttin i den grad taget skovlen i den 
anden hånd og er gået til planterne, og det skal han selvfølgelig nok blive kompenseret for. 
 
Vintergrusning på stierne 
Nu er kulden kommet, og sneen melder nok også snart sin ankomst. Husk, at man selv skal 
gruse på gangen foran sit hus - iht. vedtægterne skal man også selv sørge for at rydde foran 
sin have. De sidste +20 år har havemanden godt nok fejet med maskinen, men vær alligevel 
opmærksom. Bestyrelsen sørger for grus. 
 
Rotter 
Der er fundet en stor død rotte på fællesgrunden. Den kan jo komme allesteds fra, og behøver 
ikke at komme fra vores kloak. Hvis du skulle støde på en anden af slagsen, så giv lige 
bestyrelsen et praj - ud over rottefængeren selvfølgelig. 
 
Eternit 
Der er smidt asbestfri eternit i storskraldscontaineren, men kommunen har alligevel givet 
Engly en bøde for miljøfarligt affald. Det er svært at vurdere, om der er asbest i eternit eller ej - 
aflever derfor eternit på genbrugspladsen i stedet for i storskraldscontaineren. 
 
Fakta 
Der er stadig nogle ting at gøre færdig ifb. med Fakta-byggeriet. Bl.a. skiftes den sidste halve 
(hegn ml. Fakta og Engly) ud med en hel betonplade - på den måde mindskes generne fra 
billygter hos Iben og Henrik i nr. 1. 
Der skal også sættes et ekstra afløb op m.m., som Fakta står for. 
 
 

 

Næste møde 19. december hos Lotte, have 13 (vi holder kun mødet, hvis der er indkomne 
emner). 


