
Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Engkrogen 13/3-18 
 
Dagsorden:  
 1.Konstituering af bestyrelse 
 2.Godkendelse af referat fra Generalforsamling 
 3.Adgang til e-mail for bestyrelsens medlemmer  

4.Hjemmeside status og videre udvikling.  
5.Terasseudvalg status og videre proces 
6.Fjernvarme, hvor langt er kommunen med udvidelse til Engkrogen/Mosevej 
7.Novafoss, status og betydning for grundejerforeningen 
8.Næste møde 

  
 

1. Til stede er hele den nye bestyrelse. Bo E22, Jesper E32, Caroline E25 og Anne m23 
Jesper vælges som formand for grundejerforeningen, dog deltager alle i beslutninger samt 
evt. arbejdsprocesser. Anne fortsætter som kasserer 

2. Referatet fra Generalforsamlingen godkendes og udsendes til hele foreningens 
medlemmer. 

3. Nye medlemmer i bestyrelsen har fået info og adgang til vores fælles mail. 
4. Bo tager kontakt til Rene E27 om videre arbejde med hjemmesiden. Rene skal have diverse 

brugernavne og adgangskoder for at kunne overtage arbejdet med at opdatere den nye 
hjemmeside. Det blev i dag drøftet om der er mulighed for at lave en lukket del af 
hjemmesiden til ex. trailerreservation samt chatforum, hvor der kan udveksles 
ideer/erfaringer mellem naboer. 
Bo vil ligeledes høre om Rene har indhentet oplysninger vedr. mulighed for fibernet i 
foreningen. 

5. På Generalforsamlingen blev det vedtaget at der skulle laves nye arbejdsgrupper i 
terasseudvalget., da der ikke kunne opnås enighed i den gamle arbejdsgruppe. Nye kræfter 
må træde til.  
Tovholder på Mosevej er Anne M23 
Tovholder på lave lige nr på Engkrogen er Hanne E6 
Tovholder på store lige nr på Engkrogen er Thomas E34 
Ved de ulige nr. på Engkrogen er et princip stort set færdigudviklet. Carine E7 er tovholder 
her, men Caroline E25 ønsker også at tage del i færdiggørelsen. 

6. Jesper har modtaget diverse mails fra Ole, og vil efter nærmere gennemlæsning give en 
udmelding til resten af foreningen. Hvor langt er kommunen med fjernvarme til vores 
huse, hvor stor er interessen?. Update ved næste møde 

7. Caroline tager kontakt til Novafoss for at afgøre status på underskriftsindsamlingen. 
Hvordan er vi stillet i grundejerforeningen, når det ikke er alle medlemmer der har 
underskrevet. Hvilken betydning har dette ved en evt. vand/kloakskade? 

8. Næste møde er tirsdag d. 22/5 på Mosevej 23 eller Engkrogen 32 
 


