Andelshaveforeningen Engvang
Referat fra generalforsamling
Onsdag d. 29 marts 2017 kl 19.30
Sted: Foreningshuset, have 63
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formandens velkomst og valg af dirigent
Godkendelse af referatet fra sidst
Formandens beretning
Foreningens regnskab
Indkomne forslag
Valg i henhold til vedtægter
Eventuelt

Ad 1. Dan blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
20 Fremmødte medlemmer
Ad 2. Referatet blev godkendt.
Ad 3. Kære alle,
Der er gang i den i Engvang. Ikke mindst på Legepladsen. Det har været en kraftpræstation af
dimensioner fra de medlemmer, der har løftet den opgave og gjort Engvang en hel del smukkere –
og ikke mindst har sparet foreningen for rigtig mange penge. Ikke mindst fordi det lykkedes dem at
få for 50.000 kr. i materialer gratis fra Jem & Fix. De fortjener en kæmpehånd, synes jeg.
Legepladsen viser hvor meget der kan udrettes, hvis vi løfter i flok. Men det viser desværre også, at
det er de samme, der gang på gang har løftet. Der kommer dog mange andre chancer for os andre
for at være med til at løfte med, når vi skal festplads og formentlig også et nyt foreningshus på et
tidspunkt.
Det er også endelig lykkedes at få vores bump. Tak til bumpudvalget og tak til Dan for at montere.
Nu håber vi det hjælper på farten, men i sidste ende er det kun os selv vi skal takke, hvis ikke det
hjælper. Selv om vi en gang imellem må minde gæster i foreningen om vores grænser, så er vi
desværre lige så ofte nødt til at minde os selv om det.
Det lader til at nogen af vores gæster ikke kun kører igennem eller parkerer kortvarigt her.
Langtidsparkeringer er ifølge hvad vi hører et stigende problem på vores festplads. Det betyder, at
der ikke længere er p-pladser nok til alle. Bestyrelsen vil derfor foreslå, at vi prøver at finde ud af,
om det er rigtigt, at der er mange udefra der parkerer. Derefter må vi drøfte, hvad vi kan gøre ved
det stigende problem.
Vi har også et stigende problem med procedurerne ved hussalg herude. Det lader til at mange ikke
kender reglerne, bl.a. at nye medlemmer skal godkendes inden hussalget kan foregå. Det kan
forsinke salget meget, hvis det ikke er i orden, så sørg for at læse op på reglerne på vores
hjemmeside, hvis I skal sælge. Vi skal selvfølgelig nok minde ejendomsmæglerne om reglerne.
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Og så er der hullet i jorden på foreningens plads. Problemet var og er, at vi ikke kan få
dokumentation for, om firmaet der har lagt vandledningerne ned har repareret ledningen
ordentligt. Så vi tør ikke bare at lukke hullet. Vores advokat er på sagen. Og vi håber det snart kan
lukkes.
Ad 4. Der var ingen bemærkninger til regnskabet.
Ad 5. Ingen indkomne forslag.
Ad 6. Følgende blev valgt
Formand
Sekretær /bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleant
Bestyrelsessuppleant
Revisor
Revisor suppleant
Revisor suppleant

Morten Busch, have 83 A
Anja Olsen, have 17
Arvi Posin, have 116
Arne Ytting, have 85
Dorte Andersson, have 10
Viksi Jønsson, have 29
Anette Gomez, have 85
Christine Exner, have 93

Ad 7. Eventuelt
Legepladsudvalget takkede alle der har deltaget på arbejdsdagene indtil nu med arbejde,
madlavning, kaffebrygning og børnepasning. Der har virkelig været stor opbakning til
arbejdsdagene og mange har hjulpet til.
I de kommende måneder skal det sidste på plads og udvalget håber at mange igen vil afse tid til at
hjælpe. Alle er meget velkomne – uanset om du er ung eller gammel, har lidt eller meget tid til at
hjælpe bare kom, gæster er også velkomne!!
Der arbejdes videre på legepladsen den 8-9/4 og 29-30/4. Den 13-14 maj skal kasserne på
terrassedækket snedkereres og 27-28 maj skal klatrestativet sættes op.
Tilmelding via facebook eller til Caroline: 28446636
Der var snak om bilerne på festpladsen. Måske er der ikke-medlemmer, der parkerer i længere tid
og bruger vores festplads som en billig lufthavnsparkering ? Vi ved det ikke, men det kunne være
rart at vide da vi jo ikke har for mange parkeringspladser. Det kunne også i det hele taget være rart
at vide hvem bilerne på pladsen tilhører, da vi nogen gange har brug for at få flyttet en bil. Der er
derfor forslag om, at medlemmerne får parkeringskort til deres biler. En løsning kunne være at
medlemmerne fik et kort til at lægge i forruden på deres bil. Bestyrelsen arbejder på sagen.
Facebook:
Tonen på facebook gruppen er ikke altid pæn, og det er rigtig ærgerligt.
Det er ikke bestyrelsen, der administrerer facebook gruppen, så hvis man ser noget
uhensigtsmæssigt skal man rette henvendelse til administrator af gruppen.

2

Andelshaveforeningen Engvang
Referat fra generalforsamling
Onsdag d. 29 marts 2017 kl 19.30
Sted: Foreningshuset, have 63
Bestyrelsen vil desuden opfordre alle til at bruge de officielle kanaler, hvis der er noget man er
utilfreds med. Er der noget du er utilfreds med, så sig det til vedkommende, og hvis det ikke
hjælper så sig det til bestyrelsen.
Vejen.
Der køres stadig for stærkt og vi må håbe, at de sidste bump kan tage farten af bilerne.
Cyklister, der kører mod kørselsretningen kan også være til fare for dem selv og andre.
Mange hundelorte på vejen. Måske skal vi sætte flag i lortene for at øge opmærksomheden på det.
Dan gjorde opmærksom på at vi selv skal huske at salte foran vores haver, hvis det sner. Dan
fjerner sne hvis der er meget sne og hvis traktoren kan komme ud af garagen, men det er vores
eget ansvar at rydde foran os selv.
Foreningshuset:
Kalenderen på hjemmesiden til booking af huset bliver fjernet og måske erstattet.
Huset trænger til istandsættelse. På fremtidige generalforsamlinger og/eller Engvangaftener kunne
vi tale om behov og økonomi.
Andet
Søjlerne ved udgangen er blevet meget flotte nu hvor de er blevet repareret. Der var ønsker om at
de bliver sat længere fra hinanden, så brede biler kan komme ud.
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