
Generalforsamling i grundejerforeningen Engbakken Lading.

Tid: tirsdag den 24 februar kl. 19.00
Sted: Hos Peter, Engbakken 12.

Mødet blev flyttet til Engbakken 12.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent
Anders fra nr 11 blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Formanden Peter fremlagde vedlagte beretning.

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen
4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag o,g eventuelt indskud

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 1500 kr. Det blev vedtaget.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Jens Henrik og Arne er på valg som bestyrelsesmedlemmer, de blev genvalgt.
Bente fra nr 16 og Anders fra nr 11 blev suppleanter.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bent blev revisor, og Hanne blev suppleant.

7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Der kom ingen.

8. Eventuelt
Der blev diskuteret en del under formandens beretning.
Der blev diskuteret snerydning,

Anders undersøger nabohjælp websiden kan bruges af os.
Sikkerheden med fodboldmålene blev drøftet.
Der mangler stadig oprydning after nytårsfyrfærkeri.

Bestyrelsens beretning for 2014.

Også i 2014 har vi i bestyrelsen arbejdet på at gøre Engbakken mere attraktiv. Flere ting er sat i 
gang, og andre står og venter.

Bestyrelsen har afholdt møder den 14 jan og den 28 aug.

Belysningen er nu fuldt overtaget af kommunen og vi sparer hermed ca 14000,-kr om året. Vi er 
opmærksomme på der mangler en lampe mellem nr. 20 og 22. Vi vil påpege det for elværket her i 
2015, vi mener det var lige tidligt nok, når kommunen lige havde overtaget beslysningen, og så 
komme med en klage dagen efter.

Etablering af en hundeskov ligger tilsyneladende i en sort sæk endnu. Muligheden for en hundeskov 
kan være at udstykningen på Kirkevejen får sat gang i projektet. Men intet er afklaret endnu.

Stien mellem nr 11 og 13 er blevet lagt med helt nye fliser, og gjort bredere, så man også kan køre 
der med en barnevogn etc. Samtidig er fliserne hævet en anelse, så der ikke ligger vand på stien.



Stien ud mod marken mod vest ud for nr 46 til 56 er helt færdig, og bliver flittigt benyttet af de som 
går ture i området.

I april måned havde vi indsamlingsdag af affald, hvor vi var ca 15 personer gik en runde i hele 
området, og fik da samlet 2 sække med affald. I den forbindelse har vi fået en henvendelse fra 
landmanden der ejer marken mod vest og nord, gående på der blev smidt haveaffald etc i skellet 
mod markerne. Formanden har lovet landmanden det stopper, og jeg har haft fat i de ”syndere” jeg 
kunne finde, og tingene er rettet op. Der vil også blive lavet en afskærmning mod marken, mellem 
nr. 19 og 56, samt mellem nr 28 og 30, så det ikke bliver muligt at køre ud på marken med biler.

Vi skal alle respektere markerne er landmandes levebrød, og ikke en losseplads.

Vi skal også respektere den tomme grund heller ikke er en losseplads, og den betonklump der var 
smidt på grunden er tilsyneladende hentet igen. Formanden vil stadig overvåge der ikke bliver smidt 
affald, hverken i skel mod marken eller på den tomme grund. Samtidig opfordrer bestyrelsen til at 
man rydder op efter nytårsaften, så hverken børn eller hunde skal finde brugt eller nyt fyrværkeri.

Rotte-problemet er ikke løst alle steder endnu. Det er mest i den nordlige ende af Engbakken 
problemet er, tilsyneladene kommer rotterne ind gennem kloakken. Husk at melde til Favrskov 
Kommune hvis der konstateres rotter på ejendommen.

I bestyrelsen har vi sat penge af til trafik-dæmpende foranstaltninger på Engbakken. Der er sendt 
ansøgning til kommune og politi, og vi afventer en tilladelse i år, så vi kan få sat chikaner op. Dette 
vi dæmpe trafikken på Engbakken, men vi skal også nævne at der er kommet klager fra 2 beboere 
på Møllebakken, over der bliver kørt for stærkt på Møllebakken også. Så sæt farten ned.

Overløbssøen ud mod Viborgvej er blevet hegnet ind, så ingen børn kommer til skade, og man trygt 
kan sende sine børn ud på fællesarealerne og lege. Der er mellem 30 og 40 børn på Engbakken, og 
vi skal passe godt på dem.

Bestyrelsen har også besluttet at lave en legeplads på fællesarealet. Men det bliver ikke før vi har 
råd til det, da det er en økonomisk tung ting at få lavet. Så vi sparer stadig op.

Bestyrelsen har modtaget et par klager vedr. en bil der stod parkeret på vejen, men uden 
nummerplader, samt en trailer der stod parkeret på vejen fyldt med affald. Begge ting er rettet uden 
problemer.

Ordensreglementer som er omdelt til alle husstande, vil i de 19 udlejede boliger blive en del af 
lejekontrakten fremadrettet.

Vi prøver i bestyrelsen at gøre vores bedste for at styrke Engbakken, og gøre det attraktivt at bo her. 

Og til sidst vil jeg gerne takke for et godt og positivt samarbejde med Arne og Jens Henrik i 
bestyrelsen, vi har nogle gode diskussioner, og arbejder godt sammen som et team.

     Peter Jepsen
   Formand
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