Bestyrelsesmøde 13. maj 2014 hos
Kresten
Nye medlemmer
Vi bød velkommen til Peer (og Suzette - på arbejde), som overtager have 47 til juni.
Grønagervej
Hækkene ind til de første fire haver på Grønagervej skal klippes ind til skel. Beboerne er generet af
støj fra Faktas p-plads, så de overvejer at udskifte hækkene til støjværn. Vi afventer information
materialer og priser ift. hvad vi som naboer finder rimeligt.
Udvalg - manglende medlemmer
Der mangler medlemmer til vores forskellige udvalg - fx får vi ingen sommerfest, hvis ingen melder
sig snart. Husk at man altid kan melde sig til et udvalg. Hvis du er interesseret så meld dig til:
Festudvalg: Peter, have 79
Forskønnelsesudvalg: Maj, have 51
Skraldeudvalg: Susanne, have 64
Bladudvalg: Marttin, have 78
Energiudvalg: Kresten, have 29
Skraldeordning
Som I sikkert allerede har opdaget, har vi fået to dagrenovationscontainere, en pap- og en
plastcontainere ekstra. Der kommer yderligere to plastcontainere. Vores faste storskraldscontainer
droppes, og i stedet får vi en container hver den sidste weekend i lige måneder - bestræber vi os
på. Husk at smide småt brandbart under 1 meter i dagrenovationscontaineren.
Kampesten
Vi har fået forespørgsel på, hvorfor der ligger kampesten i hjørnerne ved have 93 og have 68. De
ligger der, så folk ikke parkerer i hjørnerne. Brandmyndighederne har godkendt, at stenene ligger
der, da der er rigelig plads til alle slags udrykningskøretøjer.
Parkering af biler
Vi skal igen indskærpe, at man kun må parkere en bil på parkeringen. Medlemmer, der ejer flere
biler, bedes venligst parkere nr. 2 og 3 bil udenfor Engly. Det er ikke rimeligt, at andre skal
parkere udenfor Engly, fordi flerbilsejere er dovne.
Haveredskaber
Flere har efterspurgt indkøb af forskellige redskaber som havefræser, pladevibrator og
havetrommel. Vi indkøber en nyhavetrommel, men det er ikke realistisk med havefræser og
pladevibrator. For hvem skal stå for vedligehold mv.? Det har hverken bestyrelsen eller
havemanden ressourcer til. Hvis nogen har lyst at tage ansvar for og stå for en ordning med udlån,
vedligehold og reparation mv., så er bestyrelsen positivt indstillet.
Grusstierne
Nu, vi har fået fin ny belægning på grusstierne, skal I huske at sørge for at stien ud for jeres hus er i
orden. Slå jer sammen med nabo/genbo om arbejdet, og spørg eventuelt bestyrelsen om, hvordan
man gør.
Næste møde 10. juni 2014 hos Frank, have 51

