
Referat fra bestyrelsesmøde 12.10.2011 i Grundejerforeningen Engbakken Lading (GEFEL)

TILSTEDE VAR:
Flemming Jensen (FJ)
Arne Jensen (AJ)
Jens Henrik Jensen (JH)

1: BANKKONTO, BUDGET OG KONTINGENT
Der bliver åbnet op for konto kik til GEFEL’s konto til JH. Underskrevne dokumenter er sendt til Jyske Bank
(13.10.2011).

Bestyrelsen blev enige om at skulle indkræves 2.350,- her det første år iht. nedenstående budgetlægning.
Heraf udgør 733,- gæld til Advodan Aalborg iht. at de hidtil har betalt el-regningen for gadebelysningen på
hele Engbakken. Det blev besluttet at kontingentet indkræves en gang om året og med 14 dages
betalingsfrist fra udsendelse af information om kontingentets beløbsstørrelse.

Budgetteret i alt Per husstand

Vedligehold af lygtepæle 7.200,00 189,47

Forsikring 4.700,00 123,68

Snerydning 13.000,00 342,11

Generalforsamling 1.500,00 39,47

Administration 2.000,00 52,63

Belysning 22.000,00 578,94

Skyldigt beløb for el 20.876,36 549,37

Grønne arealer 11.500,00 302,63

Rensning af kloaker 6.000,00 157,89

IALT 81.576,36 2.336,22

Der skal laves en skrivelse med generel information omkring GEFEL og budgettet. Første skrivelse til GEFEL’s
medlemmer vil blive printet og delt rundt. Skrivelsen forfattes af Flemming. Herefter vil referater af
bestyrelsesmøder ligges ud på en hjemmeside og/eller sendes per mail.

2: VEJFOND
Det skal tages op til Generalforsamling om der skal etableres en vejfond.

3: SNERYDNING
JH har kontaktet Poul Arve og har fået en timepris på 525,- + moms og et tids estimat om at det kan gøres
på ca. 1 time per gang, hvis sneen bare kan skubbes ud i vejsiden / ned i de tilstødende marker / grønne
arealer. En slem vinter med megen sne vil ifølge Poul Arve beløbe sig til mere end 10.000,-. Der er ikke
saltning med i prisen fra Poul Arve og bestyrelsen besluttede at der ikke skulle saltes i.f.m. sne/snerydning.



4: PASNING AF GRØNNE AREALER I 2012 OG FREM
Vi valgte Bent Vithen til at stå for pasningen af de grønne områder iht. hans tilbud på 11.500 inklusive
moms var lavere end tilbuddet fra Buus Anlægsgartner ApS. FJ vil kontakte Bent Vithen og få genbekræftet
tilbuddet. Så snart at det er konfirmeret med Bent Vithen, siger AJ nej tak til Buus’ tilbud. Prisen gælder for
nedenstående services:

Græsklip
+ 10-12 græsklip af græsarealet omkring regnvandsbassin og 2 mindre græsstykker af hver ca. 8m x 9m
(hvor de 2 stikveje ender).
+ 10-12 græsklip af 2 x brede græsarealer på højre side af Engbakken indtil naboområdet Møllebakken's
græsareal og 2 x brede græsarealer på venstre side af Engbakken indtil markerne. (Begge græssider af
voldene skal klippes – ikke voldene, mht. voldene se nedenfor).
+ 10-12 græsklip rabatter ved rækkehusområdet ved Engbakken og det smalle græsstykke mellem
Engbakken 2 – 12 & hækken til Møllebakken.

Andet arbejde
+ 3 x Pæne nedklip af volde på Engbakken.
+ 3 x Pæne nedklip af skråninger ved bassin.
”Pæne nedklip” betyder at ikke alt skal fjernes, men at plantede træer og buske skal beholdes.

5: BELYSNING
Det blev nævnt at tilslutningsafgiften for el - om Advodan har skrevet i en mail af 29.08.2011til GEFEL om at
betale - med stor sandsynlighed er et mellemværende mellem Milestenen (www.milestenen.dk) og
Advodan Aalborg (byggeudviklerne bag udstykningen af Engbakken, bygningen af de hvide rækkehus og
salg af parceller og parcelhuse) iht. at EL-tilslutning hører under de etableringsfaciliteter/udgifter som
byggeudviklere skal sørge for og så afholde. AJ taler med Advodan om dette.

Så snart vi har modtaget indbetalinger fra kontingent fra GEFEL’s medlemmer, vil GEFEL kontakte Galten
Elværk iht. at stå som modtager af El-regningen for gadebelysningen.

Mht. skift af pærer i lygtepælene, så blev det besluttet at når flere end 4 pærer på hele Engbakken er gået
ud, så udskifter vi - dog med undtagelse af at der er 3 på hinanden følgende lygtepæle som ikke virker så
tilkaldes udskiftning også.

6: OVERTAGELSE AF OMRÅDET FRA BYGGEUDVIKLERE
GEFE skal på et tidspunkt overtage skøder for den vejdel på Engbakken ved parcel husene og grønne
arealer fra Milestenen og vejdelen ved rækkehusene, grønne arealer og matr. 14aæ fra Advodan Aalborg.

Bestyrelsen talte om hvilke forhold vi skal være opmærksomme på og hvilke krav til eventuelle udbedringer
vi skal stille til byggeudviklerne Milestenen og Advodan Aalborg inden GEFEL får overdraget vej/området –
herunder tjeck/forbehold af vejens beskaffenhed og et krav om rensning af kloaker.

JH henviste til www.parcelhus.dk. AJ ville ligeledes undersøge disse forhold og eventuelt andre forhold
nærmere



Advodan Aalborg har sendt en skrivelse til Skat den 05.10.2011(kopi modtaget) omkring at matrikel 14aæ
skal værdisættes til 0,- iht. matriklen ikke er beregnet til bebyggelse, men anvendes til forsinkelsesbassin.

7: ANDET
Det blev besluttet at næste bestyrelsesmøde skulle afholdes inden jul.

JH vil sørge for at GEFEL fik plads på hjemmesiden: http://lading-fajstrup.infoland.dk/ > FANEBLADET:
Lokale foreninger og bestyrelser > Grundejerforening Engbakken Lading
Her vil bl.a. vedtægter og referater af bestyrelsesmøder blive lagt til info til GEFEL’s medlemmer.

FJ Indhenter tilbud fra 2 Slamsugerforretning iht. mindst 1 gang årligt at få suget/renset kloakkerne.


