25/8-19.

Referat for møde i Nyt forsamlingshus-gruppen 26/6.
Der har været bekymring for, at arbejdsgruppen ”Nyt forsamlingshus ” især er sammensat at nye
og unge medlemmer af foreningen. Det skal her lige pointeres, at vi er sammensat af folk fra 30 til
60 år, og at selv om nogle af os kun har boet her i få år, har en god del af os været bosiddende i
Engvang i årtier.
Vi tænker primært forsamlingshuset med særligt henblik på fællesaktiviteter for foreningen, og
sekundært som udlejningshus for Engvangs beboereI kan her se hvilke ønsker til et forsamlingshus, der blev prioriteret højest og lavest på Engvang
aftenen:
Beboernes top 20 ønsker til nyt fælleshus
Afstemning afholdt til Engvangaften den 25. Juni 2019
Nr.

Antal
stemmer

Beskrivelse

1

13

Mulighed for at lukke af mellem køkken og festsal

2

12

Gode bæredygtige materialer, som kan vedligeholdes og repareres
pænt

3

11

Overdækket terrasse til regnvejrsdage og varme solskinsdage

4

10

Fælles værksted med egen indgang. Mulighed for deling af værktøj
og udstyr

5

9

Hyggelige udearealer med muligheder for forskellige grader af
privatliv

6

9

Industrimaskiner i køkkenet

7

9

Flerfunktionelt hus med mulighed for opdeling (Fx. hvis man har en
lille selskab/aktivitet, eller når bestyrelsen eller andre skal holde
møde, eller når nogen

8

7

Masser af (dags)lys

9

7

Plads til minimum 80 gæster – så mange som muligt, så det kan
bruges til Engvang fester

10

7

Nyt inventar – med blandt andet sammenklappelige stole og stole
der nemt kan stables

11

5

Mulighed for at åbne helt op til haven fra festlokalet

12

5

Bibeholde æbletræet
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13

4

2 hotelværelser

14

4

Minimum samme størrelse have som i dag

15

4

Toilet med adgang udefra

16

3

Storrum med plads til to rækker borde og stole

17

3

Nem adgang til køkken med varer

18

3

Vindue der kan åbnes i køkkenet

19

3

Godt højtaleranlæg, som kan tilsluttes moderne AV-udstyr

20

3

Trægulve (som man har lyst til at ligge ned på fx til en yogatime)

Ved mødet d. 26/6 vedtog vi at to af punkterne fra nice to have, måtte konverteres til need to
have. Det drejer sig om fundamentet, som vi mener er nødvendigt at lave af Sundolit, og taget,
som vi mener, skal være et sedumtag.
Anders lægger billeder op af beboernes tegningsforslag til forsamlingshuset.
Jesper har taget kontakt til kommunen, for at spørge om vi må opstille et traktorskur og lave nogle
lagerfaciliteter på det lille fællesareal ved Englandsvej.
Trine laver en afstemning om, hvor meget vi generelt vil betale for et hotelværelse, evt. med delt
badeværelse med det andet hotelværelse, og hvor ofte vi forventer, at ville leje et hotelværelse.
Ved det efterfølgende møde 14/8 tog vi spørgsmål op, der er opstået på baggrund af Engvang
aftenen.
F.eks. har nogle været bekymrede for husets højde, der på plantegningen er angivet som 7 m. Det
er dog vigtigt at pointere igen, at vi i den indsendte plantegning har valgt at strække alle mål for
højde og bredde til det yderste for at teste, hvad vi kan få kommunen til at gå med til i form af evt.
udvidelser/vending af huset m.m. Det skitseforslag, der blev fremlagt på Engvang aftenen udgør
således ikke den endelige udformning.
Der er også bekymringer om, hvorvidt vi har råd. Her bliver vi ikke mindst nødt til at se, om
hvorvidt vi kan forvente nogle nye tiltag, der bliver omkostningstunge. Vi har i den forbindelse
taget kontakt til kommunen for at høre, om der er lagt planen for Engvang i forbindelse med
skybrudsprojekter. Disse planer bliver dog først udfærdiget i løbet af 2020.
Det er endvidere vigtigt igen at understrege, at der ikke bliver taget nogen beslutninger om et nyt
forsamlingshus, uden at det først har været til afstemning på en generalforsamling.
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