HF Engvang, 2300 København S.

arbejdsgruppen ”Nyt Foreningshus”
Referent Viksi Jønsson
17.august 2019

Referat fra møde torsdag d.14.august 2019 kl.19:30
1. Opfølgning på opgaver siden sidst. (Liste af aftaler fra sidste møde nedenfor)
a. På generalforsamlingen september 2017 aftaltes det at bestyrelsen skulle udstede
P-tilladelser som skulle bruges for at kvalificere om pladsen udelukkede, benyttes
som tiltænkt af beboerne eller om fremmede uden formål parkere på vores plads.
Ingen syntes at have hørt hvad dette er endt med. Anders og Gitte kontakter
bestyrelsen og finder svar på dette. Der er stadig ingen p-tilladelser udstedt, Anders
rykker bestyrelse igen. Bestyrelsen har primo juni 2019 udstedt P-tilladelser og
undersøgelser pågår og slutter d.23 september 2019.
b. Det undersøges om HF Engvang kan blive ramt af krav til omlægning af eksisterende
kloaksystem i forbindelse med KBH-kommunes spildevands- og skybrudsplaner.
Bestyrelsen bliver bedt om at undersøge det med København kommune tekniske
forvaltning. Viksi har haft møde med bestyrelsen om sagen, og Anja har
efterfølgende skrevet til kommunen for at få afdækket om der vil komme krav til HF
Engvang ifm. Skybrudsplanerne. Svaret fra kommunen er at de arbejder på en
masterplan for området som først forventes færdig i år 2020, det er derfor ikke muligt
på nuværende tidspunkt at svare på om HF Engvang vil indgå i løsninger der vil
medføre udgifter for haveforeningen og dens beboere.
Det blev besluttet at Viksi skal bede Anja skrive til kommunen igen, for at få afklaret
om dette betyder vi kan risikere krav om 2 stregs system (Regnvand og kloakvand i
hver sin kloakering) eller om kravet kan blive etablering af nedsivningssystemer på
egen grund (Faskiner mv.)
c. Vi skal have prioriteret beboernes mange ønsker til indretning og funktioner.
På Engvangaften d.25/06/2019 blev ønskerne prioriteret i form af et
afstemningssystem.
Trine laver en ”top 20” liste at de ønsker der fik flest stemmer og mailer den til Dorte
som sender den med i referat fra d.27 juni 2019. Trine offentliggør ”Top 20” på
Facebook
d. Der har været noget uro og utilfredshed med den måde nogle fester er blevet afholdt
på i fælleshuset, da det har været til gene for naboerne. Der er opstået en gruppe
som vil udarbejde et forslag til næste generalforsamling for at dæmme op for dette
problem. Møde i fælleshuset d.22/06/2019.
Et bookingsystem hvor det via en elektronisk skærm vil være muligt at se hvem
lejeren er, vil muligvis være en god hjælp. Gitte kontakter Søren i nr.59 for hjælp og
forslag til hvilke systemer han kan anbefale.
Flere naboer til fælleshuset har skrevet til Gitte med bekymringer om støjen fra
fælleshuset efter de forslag og skitser der blev præsenteret til Engvangaften d.25 juni
2019.
Nogle af bekymringerne vil vi gerne have uddybet og nogle af bekymringerne handler
mere om regler for brug af huset end om indretning af fælleshuset. Derfor besluttede
vi at nedsætte en undergruppe bestående af: Gitte, Anders og Maria som vil invitere
alle naboer til fælleshuset til et dialogmøde hurtigst muligt.
Viksi lister de bekymringer op vi har læst/hørt/opfanget og mailer den til Dorte.
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2. Hvad er næste skridt i processen? Skal der rådgiver ind nu?
Det blev besluttet at Jesper skal undersøge i kommunen om det vil være muligt at etablere
f.eks. et traktorskur, skur eller værksted på ”tangen” vi ejer op til Englandsvej.
Det blev besluttet at Trine kontakter arkitektfirmaet -over byens tage og forhører om pris for
et skitseforslag.
Jesper rykker kommunen for svar på hvor langt vores ansøgning til teknisk forvaltning er.
3. Næste mødedato
Når dialogmøde med naboer til fælleshuset er afholdt, vil Anders laver en doodle med
datoforslag over resten af efteråret 2019, så vi kan få booket i god tid.
4. Eventuelt
Følgende opgaver blev besluttet og fordelt:
a. Det blev besluttet at Viksi skal bede Anja skrive til kommunen igen, for at få afklaret
om dette betyder vi kan risikere krav om 2 stregs system (Regnvand og kloakvand i
hver sin kloakering) eller om kravet kan blive etablering af nedsivningssystemer på
egen grund (Faskiner mv.)
b. Trine laver en ”top 20” liste at de ønsker der fik flest stemmer og mailer den til Dorte
som sender den med i referat fra d.27 juni 2019. Trine offentliggør ”Top 20” på
Facebook
c. Vi besluttede at nedsætte en undergruppe bestående af: Gitte, Anders og Maria som
vil invitere alle naboer til fælleshuset til et dialogmøde hurtigst muligt.
Viksi lister de bekymringer op vi har læst/hørt/opfanget og mailer den til Dorte.
d. Det blev besluttet at Jesper skal undersøge i kommunen om det vil være muligt at
etablere f.eks. et traktorskur, skur eller værksted på ”tangen” vi ejer op til
Englandsvej.
Det blev besluttet at Trine kontakter arkitektfirmaet -over byens tage og forhører om
pris for et skitseforslag.
Jesper rykker kommunen for svar på hvor langt vores ansøgning til teknisk forvaltning
er i systemet.
e. Når dialogmøde med naboer til fælleshuset er afholdt, vil Anders laver en doodle med
datoforslag over resten af efteråret 2019, så vi kan få booket i god tid.
f.

Viksi udarbejder referat

Gruppen består af følgende medlemmer:
•
•
•
•

Viksi, have 120
Gitte, have 106
Jesper, have 21
Dorthe, have 6

•
•
•
•

Maria, have 82
Anders, have 46
Trine, have 26
Arvi, have 116

