
Kære medlemmer af Grundejerforeningen Engbakken Lading (GEFEL)

GRUNDEJERFORENING GODKENDT
Vores grundejerforenings vedtægter er blevet godkendt hos Favrskov Kommune og dermed er
GEFEL en realitet og vedtægterne gældende for beboerne på Engbakken. Vedtægterne kan man
finde på hjemmesiden nævnt nedenfor.

BESTYRELSEN I GEFEL
Bestyrelsens poster er fordelt på følgende måde:
Jens Henrik Jensen (Engbakken 30) > Bestyrelsesformand
Flemming Jensen (Engbakken 18) > Kasserer
Arne Jensen (Repræsentant for Møllebakken aps Aalborg - ejer 19 af rækkehusene) >Næstformand

INFORMATIONER PÅ WWW.LADING-FAJSTRUP.INFOLAND.DK
På hjemmesiden www.lading-fajstrup.infoland.dk > Lokale Foreninger og bestyrelser >
Grundejerforeningen Engbakken Lading vil man kunne finde GEFEL’s vedtægter, referater af
bestyrelsens møder og andre informationer. Lige nu kan man finde GEFEL’s vedtægter, samt
referat af de afholdte bestyrelsesmøder på hjemmesiden.

Ønskes mail tilsendt, når der tilføjes nye informationer om GEFEL på ovennævnte hjemmeside, så
send venligst fremsend en mail til: gefengbakken@gmail.com med jeres mailadresse og besked
om at I ønsker at modtage en mail når der er nyt fra GEFEL på hjemmesiden.

HENVENDELSER TIL BESTYRELSEN I GEFEL
Henvendelser til bestyrelsen GEFEL bør ske på: gefengbakken@gmail.com. Dermed har alle
bestyrelsesmedlemmer adgang til mailen.

BUDGET & KONTINGENT
På baggrund af nedenstående budgetlægning er bestyrelsen blevet enige om at der indkræves
2.350,- her det første år i kontingent til GEFEL. Budgettet er baseret på tilbud fra leverandører og
på skøn og et skyldigt beløb for det hidtidige el-forbrug for gadebelysningen på hele Engbakken.

Det er ligeledes besluttet at indbetalingen skal ske 1 gang om året med 14 dages betalingsfrist fra
udsendelse af information om kontingentets beløbsstørrelse. Betalingsfristen er sat til 19.
november 2011, hvor hvert hus bedes indbetale kontingent for 2011 / 2012. Indbetalingen skal
ske til Kontohaver: Grundejerforening Engbakken Lading, Reg.Nr.: 7176 – Konto nr.: 1267054

For at vi kan vide, hvem der har indbetalt bedes man i indbetalingsfeltet (info til modtager) skrive
husstandens nummer efterfulgt af navn. F.eks. GEFEL’s formand Jens Henrik Jensen skulle skrive:
30 – Jens Henrik Jensen



BUDGET FOR 2011 / 2012

Budget i alt Per husstand (38)

Vedligehold af lygtepæle (herunder skift af pærer) 7.200,00 189,47

Ansvarsforsikring 4.700,00 123,68

Snerydning 13.000,00 342,11

Generalforsamling 1.500,00 39,47

Administration / Andet 2.000,00 52,63

Fremtidigt elforbrug til gadebelysn. 22.000,00 578,94

Skyldigt beløb for el til gadebelysn. 2/2009 - 7/2011 20.876,36 549,37

Pasning af grønne arealer 11.500,00 302,63

Rensning af kloaker 6.000,00 157,89

IALT 81.576,36 2.336,22

HENSTILLING
Da der efterhånden er mange mindreårige cyklende og legende børn på vejen henstilles til at man
kører bil i lav fart på Engbakken.


