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1. april, 2007

Ordinæar generalforsamling - referat

Grundejerforenignen Engkrogen afholdt ordinær generalforsamling

torsdag den 29. marts 2007 kl. 19

i konfirmandstuen i Søborg Magle Kirke

1. Valg af dirigent
Jesper nr. 19  blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og afholdt

2. Formandens beretning
Det har været et fint år. Bestyrelsen har afholdt 1 møde. 
Sagen om vandværket er afsluttet og kommunen undskylder sagsgangen over for 
grundejerforeningen. 
Snerydning: Stien fra Engkrogen til mosen er if. formanden for Vej og park, Gladsax kommune, at 
betragte som fortorv. 
Salg af ejendomme: grundejerforeningen/formanden bliver ofte af ejendomsmæglere/advokater bedt 
om oplysninger om foreningen (referater, vedtægter mv.). Det er sælgers ansvar at have papirerne.  

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt. 

4. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor
Bestyrelse: kassereren er på valg samt suppleanten. Formanden er på valg hvert år. 
Bestyrelsen blev genvalgt og består således af: Henrik nr. 7, formand, Ane nr. 22, kasserer, Ruth nr. 
30, sekretær, Kim nr. 14, suppleant.  

5. Forslag. Vej- jule- og fastelavnsfest, forslag til rammebeløg 3.400 kr.
Rammebeløbet foreslås forhøjet fordi der er flere deltagere på vejen – og færre gæster. 
Rammebeløbet blev vedtaget.  
Vejfestudvalget: Kim nr. 14 og Jesper nr. 19 fortsætter. Nye medlemmer: Line, nr. 26, Poul nr. 15.
Julearrangementet: Susan nr. 28 og Stine nr. 7
Fastelavn: Susan nr. 28 og Stine nr. 7

6. Indkomne forslag: gebyr på kr. 200 til foreningen ved ønske om fremsendelse af 
dokumenter ved hussalg
Gebyret blev vedtaget. Gebyret opkræves kun ved henvendelse fra tredjepart. Grundejerne skal 
således ikke betale hvis de beder om dokumenter. 
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7. Fastsættelse af kontingent: forslag kr. 120 (uændret)
Grundejerforeningen kunne ønske sig et fælles skur til fælles ting. Fx stiger, kompostkværn, 
pavillioner, lys mv. Bestyrelsen får mandat til at undersøge mulighederne og laver forslag til næste 
generalforsamling.

Foreningen ejer: 
2 stiger:  
1. en todelt ca. 6 meter lang stige med tagbeslag (rygningsbøjler). Den burde være i nr. 18, men 
hvor er den? Måske i nr. 8? Stigen søger et nyt ”hjem” – hvem kan huse den? 
2. En foldestige – er i nr. 3

En kompostkværn som findes i nr. 19

To pavillioner: stængerne er i nr. 18 og resten i nr. 28. Er der nogen der kan opbevare det hele 
samlet? 

Man kan henvende sig til formanden 
1) hvis man ved hvor den todelte 6 meter lange stige inkl. rygningsbøjler er
2) hvis man kan opbevare denne stige
3) hvis man kan opbevare pavillionerne inkl. stængerne

Kontingt på 120 kr. blev vedtaget. 

8. Evt. 
Vedligeholdelse af husene, især facaderne. Til orientering var sammen med indkaldelsen rundsendt 
tilbud fra murer om reparation af facader, have murer mv. , jf. beslutningen på sidste 
generalforsamling vedr. retningslinjer for vedligeholdelsen. Bestyrelsen indkalder til 
farveinspirationsmøde (det bliver den 18. april, kl. 20 hos Susan i nr. 28. Indkaldelse er på vej 
rundt). Her vil man også kunne se forskellige tilbud på reparation af facader, mure mv

Nr. 6. Hanne har været en tur på kommunen fordi hendes fliser synker der hvor kloaken går. Det er 
op til grundejerne selv at undersøge koalsystemet. Det koster (med tv) ca. 800 kr. pr. grund. 

Nr. 30 – og hele blokken. Der så vidt Dong kan oplyse kun 3 el-faser i nr. 40 og i nr. 20, 22 og 24. 
Om faserne ligger på loftet vides ikke. Man kan forudse at el-kapaciteten på et tidspunkt bliver 
utidssvarende. Blokken fra nr. 18 og nedad har for nogle år siden udvidet kapaciteten til en rimelig 
pris. 

Formanden foreslog at finde et andet lokale  til næste generalforsamling idet menighedsrådet har 
besluttet at det koster 750 kr. at leje lokalet. Bestyrelsen undersøger det. 

Generalforsamlingen slut. 

Således refereret af sekretæren, Ruth nr. 30, 7. april, 2007
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