
Referat af Bestyrelsesmøde 20/5-21:
Afholdt fysisk hos Kresten – alle deltog (Rie, Eva, Kresten, Bertram og Søren som var ref.)

Det var første gang vi mødtes fysisk i 2021 – med kaffe og småkager så det var jo skønt😊

1. Byggesag
En byggesag for have 58 har været godkendt på et ekstra møde siden forrige bestyrelsesmøde.

2. Skiltning ved indkørslen til Engly
Vi har modtaget nye skilte som Kresten har sat op.

Så må vi køre max 15 km/t og skal i øvrigt køre efter forholdene.

3. Ladestandere til elbiler
Søren, h. 6 er i dialog med Frederik h. 93 om vi på kan få installeret nogle ladestandere i Engly.

Det handler om at få afklaret pris for installation, hvordan man betaler for at bruge dem, hvem har
ret til at bruge dem osv.

4. Brandsikring
Der er nu fra kommunen krav om at der skal være brandklassificering i fht. BR18. Dette er
væsentligt dyrere og tidskrævende fordi der skal involveres en brandinspektør hver gang.

Rie og Søren deltog i efteråret i et møde med andre haveforeninger på Amager som er blevet ramt
af dette krav (se ref. 15/10-20). Kresten er i dialog med kommunen og arbejder videre med sagen -
og han taler i øvrigt med formanden for HF Elmegården om deres erfaringer.

5. Bump
Vi har i dag (20/5-21) mødtes med anlægsgartneren omkring vejbumpene. Beslutning er at der
skal laves et prøvebump; dvs. ændring af det eksisterende bump ca. ud for nr. 55-56 (dvs på
Rosengangen øst).

Anlægsgartneren giver også et tilbud på at fjerne skaterbanen og anlægge en petanquebane
nogenlunde samme sted.



6. Støj
Vi har modtaget en rapport fra Tornhøj Måleteknik omkring støj fra Fakta, Englandsvej og
tankstationen.

Der er forskellige bud på reducering af støjen. En 4m støjmur er ikke realistisk. De øvrige
alternativer virker mere realistiske, men det er spørgsmålet om de reducerer støjen tilstrækkeligt.

Fakta tager af princip ikke imod varer før kl. 7. På tanken er der også gjort tiltag, men gælder det
også støjsugeren efter kl 22? Det vil vi kontakte tanken Circle Q om.

Vi sender i første omgang rapporten til Tine, have 45 og Frederik, have 93 for at få deres
kommentarer. Vi ser derefter se om der skal indhentes tilbud på  støjmur og om det skal være et
forslag på GF.

7. Renovering af ’Havemandens Skur’
Rie har aftalt med Marttin at han kan købe en pavillon til midlertidig opmagasinering.

Marttin har også kontaktet os omkring oprydning i skuret før arbejdsweekenden.

Næste møde:
Næste møde er tors 24/6 kl 19 hos Eva. Vi skal også på ‘skidtrunde’ snart – så det gør vi nok efter
næste møde…

På dette møde skal vi i øvrigt se på indkaldelse til Generalforsamling.


