
Referat fra bestyrelsesmøde 30.08.2011 i Grundejerforeningen Engbakken (GEFEL)

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

1: FORDELING AF BESTYRELSESPOSTER
Posterne blev fordelt som følger:
Bestyrelsesformand: Jens Henrik Jensen
Næstformand: Arne Jensen
Kasserer: Flemming Jensen

2: BANKKONTO OG INDKRÆVNING
2.1. Der eksisterer pt. en bankkonto hos Jyske Bank, hvor der udover kassererens adgang, skal være konto-
kik for formanden af GEFEL. (FJ vil sørge for konto-kik adgang til JH)
2.2: Det blev besluttet at indbetalingerne fra GEFEL’s medlemmer skal ske ved anvisning om
bankoverførsel.
2.3: Årskontigentets beløbsstørrelse besluttes ved næste bestyrelsesmøde.

3: VEJFOND
Det blev bestemt at udsætte beslutningen om pengene til en fremtidig asfaltering af vejen skal ske via
løbende betaling af GEFEL eller ved indkrævning når behovet opstår.

4: ANSVARSFORSIKRING
JH vil indhente tilbud og undersøge muligheder til næste bestyrelsesmøde.

5: SNERYDNING
JH vil indhente tilbud og undersøge muligheder til næste bestyrelsesmøde.

6: PASNING AF GRØNNE AREALER I 2012 OG FREM
FJ har fået et tilbud fra Bent Vithen på 11.500 inklusive moms på nedenstående ydelser. AJ afventer tilbud
fra Buus.

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.

7: BELYSNING
7.1: Bestyrelsen besluttede at afvente med at skifte modtager på El-regningen for gadebelysningen indtil
efter første indbetaling for GEFEL’s medlemmer.
7.2: Bestyrelsen ønsker at modtage for faktura og betalingskvittering fra Advodan Aalborg på
tilslutningsafgift for elmåleren, som Advodan Aalborg hævder at have betalt iht. mail af 29.08.2011.

8: OVERTAGELSE AF SKØDER
GEFEL skal på et tidspunkt overtage skøder for den vejdel på Engbakken ved parcel husene fra Milestenen
og matr. 14aæ fra Advodan Aalborg. JH vil undersøge hvilke ting vi skal være opmærksom på i forhold til
GEFEL’s overtagelse af disse områder. (JH henviste til www.parcelhus.dk).

Bestyrelsens undrede sig over at der iht. skrivelse fra Advodan Aalborg af 29.08.2011 betales grundskyld fra
matr. 14aæ, som ikke kan bebygges. Matrikel 14aæ har funktion som opsamlingsbasin for områdets regn
vand . AJ vil forhøre Advodan Aalborg omkring dette forhold om opkrævning af grundskyld for matr. 14aæ.

9: ANDET
Det blev diskuteret om der i GEFEL’s kontigent skulle indsamles penge til legeplads / legeudstyrs ting.
Umiddelbart var der ikke stemning for dette.

Det blev besluttet at næste bestyrelsesmøde skulle afholdes indenfor 1 måned.


