
Referat fra bestyrelsesmøde grundejerforeningen Engbakken Lading.
Sted host Peter
Tid den 16. april 2013.
Tilstede: Peter, Arne og Jens Henrik.

1. Valg af dirigent/referent
Jens Henrik havde taget computer med.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Siden sidst v/formanden
Der er kommet tilbud på græsslåning af fællesarealer fra Bent. Det tager vi i mod.
Der er kommet tilbud på en lampe, fra Galten Elværk, og et tilbud fra Morten Wind er på 
vej.
Peter forslår at vi laver et bord, og bålplads på fællesarealet mod vest.
Der kommer genbrugsholdere til alle husstande i løbet af sommeren.
Peter skriver om det til alle husstande.
Ordensreglementet bliver vedlagt lejekontrakten til nye lejere.
Sti på fællesarealer mellem Engbakken og Møllebakken er underbehandling i kommunen, da 
det er kommunen der ejer Møllebakkens fællesarealer.
Vejfonten skal etableres. Det lovede Jens Henrik at gøre.
Der bliver lagt nogle sten på nogle af de gadehjørner, ved nr. 22 og nr. 2, der bliver kørt op. 
Kommunen har vedtaget at gadebelysning skal betales af kommunen. Peter får kopier af 
regninger som han taler med kommunen om.
Det kommer til at koste ca 10.000 kr. at får to fodboldmål.
Postkasserne ved rækkehusene er placeret på fællesarealerne. Det har vi ikke tænkt os at 
gøre noget ved, da ingen myndighed har krævet det.
Stien mellem Engbakken og Møllebakken, er ikke på nogle tegninger.
Peter kontakter landinspektørerne Bøgh og Krabbe for at høre hvordan det hænger sammen.
Stien mellem 11 og 13 skal genoprettes. Der er kommet et tilbud på 16.250.
Der kommet tilbud på etablering af sti mod vest på 8.000 kr.
Det vil koste ca 72.000 kr. at lave parkering ved nr. 2.
Vi laver de to sti projekter, og laver ikke parkering.
Vi har altså vedtaget udgifter for 34.250 kr. hvor budgettet er 30.000.

4. Siden sidst v/næstformanden
Ole Wagner, fra Møllebakken Aps, er ikke interesseret i at stien mod øst bliver bevaret, da 
han mener at det kan forringe værdien af husene. Ole har nogle juridiske betragtninger om 
stien mod vest, men de bliver ikke relevante, da vi er blevet enige med Uffe, der ejer 
landbrugsjorden mod vest, om hvordan løser sti problemet.
Med hensyn til sagen med de mulige parkeringspladserne ved nr. 2, er Ole Wagner kommet 
med betingelser for at overtage arealet der skal bruges. Prisen er 25.000.

5. Siden sidst v/kasseren
Der er stadig penge i kassen.
Der er brugt ca 15.000 kr. på snerydning.

6. Løbende sager
Er taget under diskussion af formandens oplæg.

7. Udvalg
Festudvalget har fået tilsagn om at får penge til leje af forsamlingshus.

8. Orientering fra medlemmer
Intet.

9. Evt.
Næste møde 13. august hos Jens Henrik, Engbakken 30.


