
 

Dagsorden for generalforsamlingen i 

Haveforeningen Engly d. 3. april 2016 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af to referenter og stemmeoptællere. 

3. Godkendelse af referat. 

4. Konstatering af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsordenen. 

5. Formandens beretning. 

6. Godkendelse af årsregnskab - se bilag 1. 

7. Fremlæggelse af beretning samt årsregnskab fra udvalg -  se bilag 2. 

8. Indkomne forslag: 

1. Det foreslås, at Haveforeningen opfører et fælleshus. Huset vil blive 
bygget af pavilloner, som efterisoleres, får ny beklædning og nyt tag. Det 
vil være på ca. 100 m2 og indeholde opholdsrum, køkken, toilet og depot. 
Samlet pris inkl. inventar ca. 1.5 mill. kr.  
Forslagsstiller: Fælleshusudvalget. 
 

2. Det foreslås, at vi fælder det store grantræ ved P-
Pladsen/bestyrelsesskuret og i stedet planter et blommetræ ell. Lign 
frugttræ. (pris: 3000,- kr. Tilbud indhentet: for fældning, skæres op til 
bortkørsel og stubfræsning) 
Motivation: Træet drysser nåle, harpiks og kogler ned på de parkerede 
biler og P-pladsen, det er fyldt med gamle brædder/søm og en fældning 
vil give lys og luft, samt plads til nyt frugttræ. 
Forslagsstiller: Marttin, have 78. 
 

3. Indgangen ved Røde Mellemvej flyttes til midt på havegangen ud for 
lampestedet. Økonomien afhænger af, hvordan vi vil forme den ny 
indgang – men der skal vel købes nogle hækplanter til at udfylde hullet, 
hvis de nuværende ikke kan flyttes. 
Projektet kan vi vel selv udføre? 
Forslagsstiller: Erik Ovesen, have 22. 
 

4. Der opsættes en låge ved den ny indgang ved Røde Mellemvej. Det kan 
næppe koste en bondegård og kan måske finansieres over 
Forskønnelsesudvalgets budget. I modsat fald afsættes der 10.000,- kr.  
Forslagsstiller: Erik Ovesen, have 22. 
 

5. Vores hovedindgang ved Englandsvej afskærmes mod Faktas 
parkeringsplads: Vinkelret fra den eksisterende mur og 25-30 meter frem 
mod Englandsvej opføres en halvmur, beplantning eller anden adskillelse 
mod parkeringspladsen afsluttende med en portal, der byder velkommen 
til Engly. Adskillelsen kan etableres umiddelbart og behøver ikke afvente 
opstillingen af portalen, hvis den skulle vise sig mere kompliceret at 
opsætte. 
Jeg har peget på, at vi eventuelt kan opstille en flot portal á la de Røde 



Porte ved Dyrehaven – men det er blot en ide. Jeg synes, 
Forskønnelsesudvalget eventuelt suppleret med andre skal arbejde videre 
med projektet. 
Økonomien er vanskelig for mig at beregne; men om det koster 30 eller 
50.000 synes jeg ikke er afgørende, hvis vi ønsker en sådan forbedring. 
Der vil i hvert fald være udgifter til en adskillelse uanset om det er en 
halvmur/plankeværk eller beplantning – og en portal skal have ordentlige 
dimensioner og forankres sikkert. 
Forslagsstiller: Erik Ovesen, have 22. 

 
6. Generalforsamlingen giver bestyrelsen til opgave, at udarbejde 

retningslinier for udlån af haveforeningens ting (trailer, borde/bænke 
pavilloner osv.). Udgangspunktet er, at haveforeningens ting kun kan 
lånes og bruges af haveforeningens medlemmer. 
Forslagsstillere: Anita Linnemann, have 31 og Bestyrelsen. 
 

9. Godkendelse af budget 2016 - se bilag 1. 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter samt revisor og -suppleant: 

1. Næstformand – Frank Wiwe, have 51 er på valg og genopstiller. 

2. Bestyrelsesmedlem – Marttin Christensen, have 78 er på valg og 

genopstiller. 

3. Kasserer - Helle Andersen, have 11 er på valg og genopstiller. 

4. Suppleanter – Anders Bo Nilsen (68) ogSusanne Hamilton (64) er på valg. 

5. Revisor – Charlotte Malmer, have 24  er på valg. 

6. Revisorsuppleant –  Eva Algreen Petersen (88) på valg. 

11. Valg af havemand og -suppleant: 

1. Havemand - Marttin Christensen (78) på valg og genopstiller. 

2. Havemandssuppleant -  Maja Sørensen (15) er på valg. 

12. Sammensætning af udvalg. 

13. Eventuelt. 

 



Bilag til punkt 8.3, 8.4, 8.5 
 
 

Engly den 19. marts 2016 
 
 
Forslag til Haveforeningen Englys generalforsamling april 2016 fra Erik Ovesen, have 
22: 
 
 
 
Freden, roen og idyllen - kan trafikken i Engly dæmpes …?? 
Pas på vore børn … og andre udsatte sjæle –  
Flyt Englys ind og udgang ved Røde Mellemvej. 
 
Fakta har givet en del mere trafik i Engly … som beboer i nr. 22 klods op ad vores 
indgang til Røde Mellemvej må jeg ofte prøve at dæmpe trafikanter på cykler og 
knallerter, der drøner ind over fortovet for at benytte ’autostradaen’ direkte gennem 
Engly – vores indgang nærmest indbyder til det.  
Disse trafikanter er til fare for os alle – men især små børn, der leger på gangene eller 
kommer drønende ud fra en hæk har ikke en chance … bremselængden på vore 
grusgange skal ikke undervurderes. 
Men hvis vi blot flytter indgangen til midt på havegangen ud for lampen, kan 
mennesker med bopæl og andre ærinder i Engly vælge, om det er højre eller venstre 
havegang, de har brug for – og hold da kæft, hvor ville det forandre meget … man vil 
ikke fra Røde Mellemvej kunne se direkte ned ad en ’dejlig lang og indbydende 
havegang’, man blot kan fræse igennem med håndtaget i bund eller på den ’høje 
klinge’ for at komme til Fakta eller som transit til Englandsvej! For det er selvfølgelig 
ikke en Engly-boer, der kunne finde på at køre så hensynsløst! 
Allerhelst vil jeg selvfølgelig gerne have, at vi igen sætter en låge op ved denne 
indgang, som vel må betragtes som vores ’bagdør’ – det vil måske gøre det lidt 
besværligere for os selv, men det er vel til at leve med et par gange om dagen ….  
 
Derudover er der vores ”hovedindgang” på Englandsvej! Den synes jeg sgu’ også er 
problematisk! 
Jeg var og er derfor også imod, at vi reddede røven på Fakta ved at dele vores 
indkørsel med dem. Med den nuværende indkørsel føler jeg nærmest, at Engly er 
rykket helt ud til Englandsvej. 
Jeg vil derfor foreslå, at vi bygger en halvmur eller beplanter 25-30 meter langs vores 
kørevej ind mod Faktas parkeringsplads – hvor muren eller beplantningen stopper 
opsættes en fin portal, som byder velkommen til Engly – selvfølgelig så tilpas høj, at 
også last- og skraldebiler kan køre ind. 
 
Håber disse forslag kan nyde fremme. Det er to selvstændige forslag, så det ene kan 
godt vedtages uden konsekvenser for det andet. Det vigtigste er afgjort vores indgang 
ved Røde Mellemvej, men jeg ser selvfølgelig også gerne en bedre løsning ved Fakta – 
og det synes jeg i al beskedenhed, at mit forslag om portal og halvmur/beplantning vil 
betyde. Men for at opnå den rette virkning er det vigtigt, at der afskærmes vinkelret fra 
mur/beplantning og 20-30 meter frem mod Englandsvej, så portalen er forskudt - og 
der opstår en klar adskilles mellem vores kørevej/hovedindgang og Faktas 
parkeringsplads.  
 



Hf. Engly regnskab 2015 og budget 2016      

           

           

     Budget 2015  Regnskab 2015  Budget 2016  

           

Månedlig haveleje    Differenceret 60/40  
Differenceret 
60/40  Differenceret 60/40  

           

           

UDGIFTER          

Administration    134.030  129.472  164.250  

Øvrige omkostninger   2.620.000  2.578.886  2.685.000  

Fælleshegn - Grønagervej   0  0  0  

Renovering af gangene   0  0  0  

Asfaltvej     0  0  0  

           

Ialt     2.754.030  2.708.358  2.849.250  

           

INDTÆGTER          

Haveleje     2.930.196  2.930.196  2.930.196  

Renteindtægter    20.000  9.894  10.000  

Rykkergebyrer m.v.   5.000  3.400  3.500  

           

Ialt     2.955.196  2.943.490  2.943.696  

           

Resultat     201.166  235.132  94.446  

           

           

Egenkapital pr. 31. december 
2015     kr. 1.943.842  

Forventet egenkapital pr. 31. december 2016    kr. 2.038.288  

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        



Hf. Engly regnskab 2015 og budget 2016        

            

      Budget 2015  Regnskab 2015  Budget 2016  

            

Arealleje, Kbh. Kommune    2.280.000  2.276.705  2.290.000  

Renovation     0  0    

Vandforbrugsafgifter, Kbh. Kommune/HOFOR   250.000  195.394  285.000  

Jord/sten/brokker     30.000  18.448  30.000  

Elforbrug      15.000  11.085  15.000  

Reparationer og vedligehold    30.000  70.693  50.000  

Opretning af stier     0  0  0  

Småanskaffelser     15.000  6.560  15.000  

Diverse       0  0    

            

Øvrige omkostninger i alt    2.620.000  2.578.886  2.685.000  

            

Lønninger/honoraer    38.400  38.400  38.400  

Havemand     49.800  45.000  45.000  

Bankgebyrer     10.000  9.602  10.000  

EDB      1.400  1.646  1.400  

Telefongodtgørelse    0  0  0  

Kontorhold     2.500  361  2.500  

Jubilæer, begravelser mm.    3.000  1.000  3.000  

Forsikringer     7.500  7.368  7.500  

Ekstern revision     7.000  6.500  7.000  

Advokat      10.000  5.000  0  

Generalforsamlinger    3.500  2.000  3.500  

Vægtafgift trailer     130  128  150  

Intern revision     800  800  800  

Festudvalg      0  0  35.000  

Forskønnelsesudvalg    0  0  0  

Englybladet og hjemmeside    0  8.000  5.000  

Engly arrangementer, planter m.m.   0  3.666  5.000  

Bestyrelse     0  0  0  

            

Administrationsudgifter i alt   134.030  129.472  164.250  

            

Samlede omkostninger    2.754.030  2.708.358  2.849.250  
 

            



Ark1

Side 1

Festudvalget 2015/2016
Åbningsbalance Hævet bank: 36100 + kasse: 3692 = 39.792

Indtægt Udgift
39792

Markedsdag maj 2015
Trækul mm. 1) 89
Sodavand og øl 2) 237
Øl 3) 238
Indtægt ved salg af øl og vand 371

Samlet 371 564

Englyfesten 2015
Billetsalg 9600
Mad 110 personer 14850
Farve duge 4) 340
Kolonial: Vin, sprut, pølser, kaffe, kage m.m. 5) – 11) 4606

458,85
120

2181,4
155,5
714,1

76
900

4605,85
Øl og vand 12) 3720
Telt 10000
Popcorn/Slushicemaskiner 1500
Børneunderholdning 13) 7781
Band 6000
Ekstra sæt band 2000
Træskeer til maden 14) 200
Gevinster kagekonkurrence 15)-17) 450
Pynt til teltet 18) 448
Bar 7443

Samlet 17043 51895

Nytår 31. december 2015
Champagne 19) 600
Kransekage 20) 330
Samlet 930

Fastelavn 2016
Kolonial boller, slik, kakaomælk, sodavand m.m. 21) – 24) 2519

113
867



Ark1

Side 2

1200
339

2519
Tønder og kroner 25) 230
Samlet 2749

Indtægter i alt 57206
Udgifter i alt 56138

Kassebeholdning marts 2016: 1068
Bankbeholdning marts 2016:74,82



2015/16 Regnskab   -  Engly Kommunikationsudvalg 
Generalforsamlingen d. 3. april 2016.     

      

Kassebeholdning pr. april 2015    1.350,00   

Indest.bank pr.01.04.2015.        7.230,80    

Bevilling pr. maj 2015        8.000,00    

Bankens rente pr.01.12.2014.              10,20    

udgifter ‐ Web + div           3.760,00 

udgifter Englybladet                                        0,00 

Indest.bank pr.01.04.2016.       10.241,00 

 Kassebeholdning pr. april 2016        2.590,00 

      

      

I alt       16.591,00   16.591,00 

      
 


