
  

 

Referat af  bestyrelsesmødet d. 13. marts 2017 

Byggesag 

Vi behandlede en ansøgning om et medlem der vil bygge en overdækket terrasse i sin have. Alt så 
fint ud, så bestyrelsen godkendte tegningerne. Medlemmet kan nu søge kommunen om 
byggetilladelse.   

Facebook og bestyrelsen 

Der har været nogle henvendelser til bestyrelsen via haveforeningens  Facebook side. Her har 
man bl.a. forsøgt at afkræve bestyrelsen nogle svar på diverse ting. Det mener vi ikke er holdbart 
af forskellige årsager; ikke alle er på Facebook, og bestyrelsen skal mødes for at kunne 
diskutere/beslutte noget. 
Altså: Facebook er ikke et forum, hvor man kan henvende sig til bestyrelsen, eller bestyrelsen 
udtaler sig! - skriv i stedet til bestyrelsen@hfengly.dk eller hiv fat i et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Fælleshus 

Fælleshus udvalget har præsenteret konkrete tegninger af det kommende fælleshus, og har bedt 
om bestyrelsens godkendelse. Den fik de, og udvalget kan nu gå videre med at søge en egentlig 
byggetilladelse hos kommunen. 

Engly’s indgangsportaler 

Forskønnelsesudvalget har afleveret et flot bud på nye indgangspartier mod Fakta og Røde 
mellemvej, og der indhentes p.t. tilbud på byggeriet. En endelig godkendelse af byggeri og 
økonomi sker på næste bestyrelsesmøde, hvor de konkrete tilbud er indhentet  

Fakta og støjgener 

Der er nogle medlemmer der er generet af bl.a. natte- støj fra lastbiler, lømler der kører ræs, osv. 
på parkeringspladsen ved Fakta. Bestyrelsen er allerede i dialog med den nye butikschef, og der 
holdes møde om problemet i næste uge med alle berørte parter.  

Parkering på Faktas P-Plads 

Efter, at vi i meget lang tid, har forsøgt at få Fakta til at åbne op for parkering om natten. Oplyser 
de nu, at man gerne må parkere fra kl. 22.30 og frem til fakta åbner igen om morgenen kl. 08.00. 
Skiltene er ikke ændret endnu, men man vil ikke få P-bøder i dette tidsrum. 

Indkaldelse til Generalforsamling 

Indkaldelsen, og en foreløbig dagsorden, kommer snart til din postkasse. Husk at notere dig 
dato’en: 23. april kl. 13:00 i Olympia. 

 

Næste møde bliver d. 10. april kl. 16.15 hos henriette have 62.  
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