
Grundejerforening

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen den 19. marts 2009.

11 fremmødte

Dirigent: Hans, nr 3
Referent: Thomas

Formands beretning: Vedhæftet
- Fester: fastelavn med mange deltagere
- Grundejerforening fejede 60 år
- Kloakker er gamle, men de virker efter hensigten.
- Nye tagsten kan købes hos: Tagsten er RT 825 - Lille Model Hillerød hos Randers Tegl.
- Ved hussalg kan det anbefales at mægler linker til engkrogen.dk
- HFI relæer er muligvis ulovligt og skal skiftes til HPFI. Googlet ca. pris for udskiftning: 1.400,-
- El udskiftning fra 2 faser til 3 faser kan evt. finansierers husblok vis, ret henvendelse til Ruth i nr. 30, mail:  
rm@inquam.dk.

Godkendelse af formandens beretning: godkendt!

Godkendelse af regnskab for grundejerforening: godkendt

Valg af bestyrelse:
- Ane forsætter som formand
- Kim er suppleant
- Henrik vil gerne aftræde som revisor, Ruth overtager.
- Sommerfest: arrangeres af Jens, Line og hus nr. 21. Forslag til foto optagelse af beboerne på vejen, der med tilladelse, 
kan
anvendes på hjemmesiden under bruger login evt. sammen med e-mail adresse.
- Julefest og fastelavn: Susan og Jesper

Valg af hjemmesideredaktør:
- Hjemmeside forsætter med Inga

Indkomne forslag:
- Trailer køb? Der var indkommet et forslag om at køben en fælles trailer som stod nede i rundkørslen. Forslag: forening 
betaler for trailer og brugere betaler årligt kontingent. Hanne på Mosevej 21, laver brugerundersøgelse hvorvidt der er 
interesse. Til GF var ca. 7 af de 11 fremmødte interesseret.

Kontingent forsat 150 kr.

Debat om facadernes ensartethed: 
Jens i nr. 10 laver skønhedsmæssige tilpasninger på sit aftræk til naturgas fyret i løbet af sommeren.
Retnings linier omkring vedligeholdelse/ændringer af hus og facader skal evt. debatteres med bestyrelsen. Retningsliner
findes også på http://engkrogen.dk/vedtagter.html

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Eventuelt: 
Ruth - Brug af statens tilskud til udbedringer af vinduer oa. Hun har indhentet tilbud hos forskellige håndværkere. Er 
andre
interesserede kan de rette henvendelse til Ruth -f. eks. på  mail:  rm@inquam.dk.

- Evt. Opfordring til alle om at holde dræbersnegle nede.

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP

