Referat af bestyrelsesmøde d.17.2.22
Deltagere: Kresten, Anders, Eva, Søren og Rie

1. Generalforsamling
Ved at tegne et sponsormedlemsskab på 2000 kr. i Olympia, kan vi få lov at bruge
lokalerne til generalforsamlingen.
GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES SØNDAG D.8. MAJ KL.13 I OLYMPIA

2. Velkomst til nye medlemmer
Vi bød velkommen til Mads Friborg Retoft og Catharina Lebowski, der har købt have 25.
De flytter ind d. 1.juni … og de glæder sig meget.
3. Byggeriet i have 72
Byggeriet er midlertidigt sat i stå. Kommunen vil ikke godkende før de har en præcis
opmåling af grunden. Sådan en findes ikke af haverne i Engly, så der er brug for en
dispensation. For at byggesagen ikke skal trække længere ud, end den allerede har gjort,
forsøger vi at fremskynde dispensationen via en kontakt i lokalplanudvalget i Teknik og
Miljøforvaltningen.

4. Støjmur
Trods utallige rykkere har Fakta endnu ikke svaret på, om de vil godkende opførelsen af
en støjmur og bidrage til finansieringen. Nu undersøger vi muligheden for at opføre uden
tilladelse fra Fakta.
Vi har tidligere besluttet, at firmaet Jima skal stå for en evt. opførsel. Jima inviteres til et
møde, hvor de kan se nærmere på forholdene og dermed have mulighed for at give både
vejledning og et konkret tilbud.

5. Ladestandere
Der er kommet et tilbud fra firmaet Clever. Tilbuddet indebærer, at vi skal have helt åben
adgang, så alle med abonnement på Clever kan tanke strøm i Engly. Standerne vil dog

være skjulte på Clevers app. Vi har tidligere fået et tilbud fra DKTV, der har en
“foreningsmodel”, der umiddelbart virker mere attraktiv for haveforeningen. De to tilbud
stilles op, så Generalforsamlingen har et beslutningsgrundlag.

6. Renovering af stierne
Der er kommet klage fra nogle medlemmer over renovering af stierne. Belægningen er for
blød og store vandpytter efter regnvejret afslører huller. Erfaringen fra tidligere er, at
belægningen hærdes når den har fået regn og efterfølgende tørrer. Vi får anlægsgartneren
ud og ser på det mhp at få rettet op på de skader, der er kommet.

7. Haveforeningens telte
Vi har fået henvendelse fra medlemmer, der mener vi bør købe nye telte til foreningen.
Bestyrelsen er i tvivl om teltenes tilstand og vil vurdere det næste gang, de slås op.
8. Portalen ved Englandsvej
Portalen er påkørt og skadet i et omfang, der kræver professionel indsats. Vi bestiller en
tømrer til at udbedre skaden.

9. Storskrald
Der er udbredte ønsker fra medlemmer om, at vi får en storskraldsordning. Der er
forskellige muligheder, men det er usikkert, hvilken ordning der vil kunne fungere i Engly.
Bl.a. er vi i tvivl om, hvilken status en haveforening har ift. renovationsmuligheder. Det
undersøges til næste bestyrelsesmøde.
10. BUMP
… kommer i løbet af en uges tid.
Næste bestyrelsesmøde: 16 marts kl. 19 hos Rie i have 50
Ref.: Eva

