
HF Engly - Ref af bestyrelsesmøde 16/3-22
Afholdt hos Rie. Alle deltog (Rie, Kresten, Eva, Anders og Søren, som var referent)

1. Nye beboere

Goddag til Shlomit & Didi, der bor til fremleje i nr 16.

2. Genopretning af havegangene

Kresten: Anlægsgartneren har skrabet af og rettet gangene op i sidste uge. Vi er imidlertid ikke
enige om, at det er i orden. Det burde nok rette sig til når det har regnet; men ellers må vi kontakte
dem igen. Vi vil gerne opfordre medlemmer til at rive deres stykke gang fra hækken og ind mod
midten af gangen.

3. Etablering af bump

Vi afventer tilbagemelding fra bump-firmaet.

4. Ladestandere til elbiler

Vi har som tidligere nævnt fået 2 tilbud. De vil blive præsenteret på generalforsamlingen 8. maj,
som kan træffe en beslutning.

5. Udhængsskabene

Eva: Referater skal stadig sættes op i skabene og de er i en elendig forfatning. Vi er igang med at
bestille nogle nye skabe.

6. Støjmuren mod Fakta

Det har som alle ved været et meget langstrakt forløb. Vi har nu endelig fået svar fra ejeren bag
Faktas ejendom. Det bliver sammen med tilbuddet fra Jima Hegn præsenteret på
generalforsamlingen, som så kan træffe en beslutning.

7. Forespørgsel om indkøb af fodboldmål

Vi har fået en henvendelse fra et medlem der gerne vil have penge til nye mål. Vi giver
forespørgslen videre til forskønnelsesudvalget.

8. GDPR (udsat fra sidste møde)

Problematikken præsenteres på GF, hvor vi giver folk mulighed for at skrive under på at deres
navn må stå i referater. Kresten retter vores formular til, så den er klar.



9. Storskrald

Søren har talt med en medarbejder fra Kbh Kommune. Der findes ikke specielle regler for
haveforeninger; men vi kan følge de regler, der gælder for etageejendomme - se evt. her:
https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-07/Storskrald_Etage_2021_endelig.pdf

Blandede containere er ikke længere en mulighed og der er skrappe regler for hvad der må
lægges i storskrald. Vi forsøger at få en eller anden form for storskraldsordning på plads snarest
muligt. Ideen er at det må køre i en periode og så ser vi om det fungerer.

10. Byggesag

Byggesag i have 40 godkendes

11. Forberedelse af generalforsamlingen - næste møde

Indkaldelse til Generalforsamlingen 8/5 med bestyrelsens forslag til dagsorden skal være ude
senest 8/4.

Vi holder møde onsdag 6/4 kl 19.30 hos Eva for at forberede GF. Indkaldelse skal deles ud 7/4.
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