
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015 

Kl. 19.00 hos Lene, Engkær 14 
 

 
Deltagere: 
Jørn Henningsen, Jacob Kort, Nina Frederiksen, Lene Kærgaard og Connie Jonsson 
 
Afbud: 
Henrik Wifstand, Rune Kaasen og Monica Quarp  
 
 
Referent:  Connie Markussen 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat 
 

Yousee kabel på Engkær: Henrik har bestilt og Yousee er i gang med at lave i dag. 
Aftalt at der meldes tilbage søndag kl. 12 med rettelser til referatet. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 
Jørn havde møde om nye carporte i lørdags. 
Jørn har lagt fliser under postkassen ved materialegården. 
Nina fortalte at ved Grundkær er hullet efter Banedanmark dækket til men de mangler 
at lægge fliserne ud til parkeringspladsen. 
Lene fortalte at Banedanmark havde budgetteret med 2 broer i stedet for en.  
Nina’s mand mødte en fra teknisk forvaltning og nævnte at beboeren ved siden af den 
lille skov, havde fællet træerne ved siden af grunden, han ville tage det med tilbage til 
kommunen. 
 
Jørn har fået oplysninger om en stor lastbil der holder på Vesterskel, Connie har også 
set den flere gange og tror det er den der smider olie. Connie og Jørn sms orienter 
hinanden når den holder der så tager Jørn fat i firmaet. 
 
Der holder en trailer med skrald på Vesterskel, trailere er ikke stjålet, så Jørn holder 
øje med den. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 



 
Alle udestående er betalt, den ene mangler at betale rykkergebyret (250 kr.) men det 
lægges på næste gang. 
Foreløbig regnskab gennemgået.  
 
Dong har sendt breve ud om nye priser og betingelser som alle andre.  
 
Der er kommet brev fra Yousee om at tv stiger til 402,44 kr. pr. måned. 
 
Der er solgt et hus og der er 2 huse til salg i øjeblikket. 
  

5. Evaluering af HOFOR møde /åbent hus 
 
Gik godt, der var hyggelig stemning. Ca 100 var mødt op. 
 
Jørn og Jacob skal tage billeder af de fliser der ligger skævt og sendt til HOFOR. 
 
Vi har fået en vedligeholdelsesplan til området - Jørn, Allan og Connie har en kopi. 
Connie scanner vedligeholdelsen ind og sender til hele bestyrelsen inden næste møde. 
 
Det overvejes om vedligeholdelse at HOFOR bedene, skal tages op til 
generalforsamlingen, så vi kan lave restriktioner hvis beboerne ikke vedligeholder 
deres bed.  
 
Nina nævnte at det var enkelte der spurgt om hegn ved den lille sø. 
 

6. Kontrakt med A/J-ejendomsservice 
 
Afventer gennemgangen af vedligeholdelsesplanen. 
 

7. Møde med kommunen? 
 
Møde er den 21/10-2015 kl. 15.00 
Mødet omhandler Allingvej og den lille skov ved Vesterskel.  
 
Hvad med institutioner der bruger legepladsen, kan kommunen kompensere evt. 
vedligeholdelse eller legeudstyr. 
 
Nogle beboere ønsker baldakiner ude foran døren, spørg om der giver problemer. 
 

8. Aktivitetsplan/legepladser 
 
Sendes rundt med referatet. 
 

9. Evt. 
 
Tjek om Poul er slettet på hjemmesiden. 



 
Jacob spørger til asfalt, Jørn tager fat i Svend, så det blive sat i gang. 
Jørn havde været ved at lave overdækning på den store legeplads, men der havde 
været nogle oppe på taget og havde ødelagt nogle at spærrende. Hvis man fjerne 
plankeværket så kan de ikke komme op på taget. Det besluttes at plankeværket hives 
ned. 

 
 
Mødet slut kl. 20.27 


