Bestyrelsesmøde 11. januar 2014 hos Lotte

Nye medlemmer
Vi bød i december velkommen til Valdis og Rasmus, som har købt have 81.
Sten på faktaparkeringsplads
Primo næste uge lægges en af vores store kampesten på p-pladsen lige ved indkørslen til Engly,
så vi ikke risikerer, at brandbiler mv. forhindres i at køre ind.
Vandforsyning ml. Fakta og Engly
Engly har fra engang i 1980’erne forsynet tømmerhandlen med vand fra vores system. Den
pågældende vandledning blev hugget over under faktabyggeriet, men vi ved ikke, hvor den ender.
Ledningen skal spærres, så der ikke ligger stillestående vand med risiko for legionellabakterier. Pt.
taler vi med entreprenøren om det.
Skraldeordning
I løbet af året kommer der nye regler for skrald - vi skal sortere mere, og storskraldscontaineren
forsvinder, så vi selv skal køre mere på genbrugsstationen. Susanne, have 64, har haft møde med
den distriktsansvarlige for vores område, og det bliver en større omgang. Vi ved ikke, hvornår
ændringerne sker, men Susanne holder tæt kontakt. Når vi ved mere, kan vi beslutte, hvad og
hvordan vi gør med skrald fremover
Nyt grus på stierne
Det har næppe undgået jeres opmærksomhed, at vi har fået nyt grus på gangene. Indtil videre ser
det godt ud, men det skal selvfølgelig lige ha’ tid til at sætte sig.
I den grå sandkasse (og i en stor hvid sæk) ved siden skuret er der grus til at strø på gangene, når
sneen kommer.
Faktabyggeriet
Der udestår stadig lidt små arbejder med streger ved ind- og udkørslen, men projektet er
efterhånden færdigt. Vi ved, at nogle medlemmer undrer sig over nogle af beslutningerne omkring
faktabyggeriet, men vi vil gerne samle det til generalforsamlingen, hvor vi kan få en god debat og
uddybe bestyrelsens beslutninger.
Fart og skilte i Engly
Vi sætter 10 km-skilt på væggen af havemandens skur igen, og der skal indtænkes skiltning ifb.
med den kommende indgangsportal. Vi har skilte liggende bl.a. med husnumre, som skal op igen,
så man kan orientere sig - flere er ikke kommet op igen efter udskiftning af el-master.
Farten har det med at løbe løbsk på gangene - fortæl gerne jeres gæster og leverandører, at de
skal slippe speederen. Hvis nogen har konstruktive idéer til fartbegrænsning på gangene, så kom
gerne med dem.
Generalforsamling 2014
Vi har nu fastsat datoen for vores årlige generalforsamling, det bliver søndag d. 30. marts 2014. kl.
13.00. Den afholdes i Olympias lokaler som vanligt.

Næste bestyrelsesmøde 1. februar 2014 kl. 10.30 hos Kresten, have 29

