
Bestyrelsesmøde 6/4-2022 - afholdt hos Eva
Alle deltog (Rie, Eva, Anders, Kresten og Søren (ref.))

Mødets primære fokus var at få lavet en indkaldelse klar til den kommende ordinære
Generalforsamling; men der var også enkelte andre punkter, som det ses.

1:
Et medlem har fået pålæg om at trimme omkring grunden.

2: Hegn
Vi har konstateret at et hegn på kørevejen ind mod rækkehusene er ved at vælte. Bestyrelsen tager kontakt
til ’bagboen’ omkring at få det rettet op eller udskiftet.

3: Gennemgang af indkaldelse med den foreløbige dagsorden til generalforsamling
Disse punkter skal fremsættes af bestyrelsen

9.1: Støjmur/støjhegn

9.2: Der indføjes et punkt om ladestandere fra bestyrelsen

Iøvrigt

Vedtægter:
Et medlem har refereret til en beslutning fra 2014 om at ændringer af haveleje i forhold til grundenes
størrelse skal vedtages med 2/3-flertal.

Ny Havemand:
Marttin har efter mange års tro tjeneste som havemand i Engly besluttet ikke at fortsætte på posten.
Bestyrelsen laver en en beskrivelse af hvad havemandens opgaver er, så alle kan overveje om det er noget
for dem.

4: Havemandens skur

Havemanden får 3.500 kr for afslutning af arbejdet på skuret.

5: Storskrald

Storskrald – vi vil gerne køre muligheden for at få afhentet storskrald som et forsøg i efteråret, og tænker at
fortælle om det på GF.



6: Havegangene efter nyt grus

Husk at skrabe fra din hæk og ind mod midten med jævne mellemrum, så det falder jævnt fra midten af
stien og ud mod hækken.

7: Nye udhængsskabe
Nye udhængsskabe er købt ind. Vi foreslår at Forskønnelsesudvalget hænger dem op.

8: Nye fodboldmål
Eva snakker med forskønnelsesudvalget om nye fodboldmål.

9: GDPR og medlemsoversigt

Vi ændrede enkelte formuleringer af sedlen, som folk kan skrive under på til Generalforsamlingen eller
umiddelbart efter.

Evt.:

Fastelavnsudlæg sendes til Rie.

Næste møde:
Vi mødes søndag 24/4 kl 19 hos Kresten hvor den endelige dagsorden for generalforsamlingen bliver lavet,
baseret på de forslag der er kommet fra medlemmerne.

Endelig dagsorden skal uddeles senest 1/5.


