Referat af bestyrelsesmøde d.22. april 2021

Deltagere (på skærm) Kresten, Rie, Søren, Bertram og Eva

1 Generalforsamling
Generalforsamlingen var planlagt til afholdelse d.30. maj i Olympias lokaler, forudsat vi
kunne mødes jf. forsamlingsloftet.
Imidlertid har Olympia ikke længere lov til at leje lokalerne ud, og der er ikke udsigt til, at
forsamlingsloftet ændres, så vi kan mødes mere end 100 indendørs. Bestyrelsen har
derfor besluttet, at vi igen i år må udskyde generalforsamlingen.
Den afholdes i stedet lørdag d.4. september i festteltet på fællesgrunden - med
efterfølgende sommerfest.

2. Vandsagen
Intet nyt om indhentning af tilgodehavender.
Hvis vi vælger at Installere individuelle måler, vil det koste ca.7.000 kr + moms pr
husstand. Dertil kommer udgiften til køb af måler.
Vi har forelagt HOFOR, at vi mener de i kraft af forsyningspligten bør betale for installation
af individuelle målere. De er ikke umiddelbart enige og har givet sagen videre til deres
jurister.

3. Støjsagen
Vi afventer rapport fra støjmålingen ved Fakta og tanken. Den skulle komme i starten af
maj.

4. Skiltning
De nye skilte til fartbegrænsning er kommet. De sættes op snarest.

5. Bump / skaterbane/ petanquebane
Anlægsgartneren kommer i uge 18 og mødes med bestyrelsen om at etablere et

“prøvebump”.
Han ser samtidig på skaterbanen og giver tilbud på fjernelse af den samt etablering af
petanquebane

6. Renovering af havemandens skur
Arbejdet er under forberedelse. Det kommer til at foregå d.22.-23. maj.
Forskønnelsesudvalget organiserer dagene, og der er heldigvis mange, der har meldt sig
til at deltage.

7. Betaling for projekttegninger til fælleshus
Birthe i have 92 har gjort et stort stykke arbejde med at tegne forskellige udkast til
fælleshus samt klargøre til godkendelse af byggesag.
Det var fra starten aftalt, at Birthe skulle honoreres for arbejdet, men det var ikke aftalt
hvordan. Bestyrelsen beslutter, at Birthe honoreres med 17.500 kr.

8. Ladestandere
Der er kommet forespørgsel til bestyrelsen om etablering af ladstander(e) til elbiler på ppladsen. Bestyrelsen er enige om, at det er en god idé, men at der er mange spørgsmål,
der skal undersøges, inden vi evt. kan sætte et arbejde i gang:
-

hvem skal betale for etablering, og hvad vil det koste?
hvad vil det betyde for antallet af tilgængelige p-pladser, hvis nogle pladser er
reserveret til opladning?
hvordan sikrer vi, at pladserne ikke optages af biler udefra?
etc...

Søren vil kontakte Frederik (have 93), der har stillet forslaget, så de sammen kan gå
videre med at undersøge mulighederne.

9. Byggesag
Bestyrelsen godkender en byggesag i have 40

10. Evt.
Lotte, have 13, har i forbindelse med en ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten
til fjernvarme fået brev fra HOFOR, hvor de skriver, at det er usandsynligt, at der opføres
fjernvarme i Engly.

Ref. Eva

