
Grundejerforeningen Engbakken

Sabro  feb 2018

Bestyrelsens beretning 2017

Bestyrelsen har gennem de sidste 5 år snart fået gennemført alle
de planer vi havde for vore fællesarealer.

Volden mod vest er renoveret, så der er gode lejemuligheder for
børnene, med cykelbakke og kælkebakke.
Der er opsat 2 fodboldmål på fællesarealet
Der er etableret en sti mod vest ud mod markerne
Der er etableret fartdæmpene foranstaltninger på vejen
Der er lavet hegn rundt om regnbassinet , så børn kan se der er adgang 
forbudt.
Der er lavet et ordensreglement
Der er lavet en frivillig ombytning af skraldespande
og andre forskellige småting.

Men der mangler stadig en lejeplads, til alle de ca 30-35 børn der bor
på vores vej. Vi har indhentet tilbud på lejeplads, men det løber nemt
op i 100 tusinde kroner, da det er et projekt der skal godkendes af
kommunen. Så vi sparer stadig op.
Indtil vi får vores egen legeplads, kan jeg nævne at man er velkommen
til at benytte børnehavens lejeplads efter lukketid. Og man er også
velkommen til at benytte det nye anlæg bag ved børnehaven, med 
beach volley , skaterbane, grillplads, petang bane, lukket fodboldanlæg 
etc.
Vi havde igen i 2017 den sædvanlige affaldsindsamling, der var ikke 
mødt så mange op, men til gengæld var der heller ikke smidt så meget
affald .
Der var 3 træer der var gået ud, ved nr 7 – 19- og 12. Der er plantet nye,
så nu håber vi de kan klare det.
Vi har fået en henvendelse fra landmanden, igen, han observerer folk der
lufter hunde på marken mod vest, samt på markerne ned mod søen, der
kaster blandt andet pinde ind på marken for at hunde skal hente dem.
Dette er med til at ødelægge både korn og mejetærsker.
Vi vil i grundejerforeningen gøre opmærksom på at markerne er privat
område, og disse er landmandens indtjeningskilde.



Der er skiftet et par pærer på vejen. Men husk lige at giv mig besked
hvis der er gået en pære, så jeg kan kontakte elværket.

Beboerne i nr 1-11 har efter vores henvendelse været rigtig flinke til
at sætte bilerne i de pågældende carport, som alle er lavet til at kunne
indeholde 2 biler.

          Det er vi..... 32 hustande, posten, renovationsbilen,
skolebussen, diverse fragtmænd, samt 8-10 dagplejere,  genbrugs-
bilen, diverse håndværksbiler, og andre....som alle skal forbi nr 1-3-5-
7-9-og 11. næsten dagligt....rigtig glade for.
Bestyrelsen er godt klar over for beboerne i  nr 1-11, kan det være en
udfordring hvis man får gæster i bil, men man er velkommen til at 
benytte fællesarealet mellem nr 12 og 14 , pladsen ud mod marken ved nr 
19, samt pladsen mellem nr 28 og 30. til ekstra parkering.

          Vi vil i grundejerforeningen sætte
pris på man ikke benytter græsfortovet, det giver kun udgifter til 
genopretning af fortovet.

2017 har desværre ikke været fri for rotter, der har været 2 henvendelser
til kommunen, og der har været besøg at rottebekæmpelses firmaet. Nu 
bor vi et smukt område med vand og marker, så rotter er svært at undgå.
Men husk at rydde op på din grund, så det ikke giver mulighed for rotter 
at bygge rede i evt. roderi, affald eller lignende.
Husk du har pligt til at kontakte Favrskov Kommune hvis du konstaterer 
rotter på din grund. 

Formanden har afholdt møde med Favrskov Kommune, vedr kommunes
planer om en ny sti i området, dette vil jeg gennemgå under punkt 8.

Igen har har det været et fredeligt år i Grundejerforeningen Engbakken, 
bestyrelsen har kun afholdt et møde.
Jeg vil gerne takke Arne og Jens Henrik for et godt samarbejde.
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