
Grundejerforeningen Engkrogen 
Referat af bestyrelsesmøde 23. april 2019 hos Anne Arvidson, Mosevej 23 
 

Dagsorden: 

1. Emails – videresendelse af emails sendt til grund.engkrogen@gmail.com. 

2. Terrasser, døre, vinduer. 

3. Trailer. 

4. Kontingentopkrævning. 

5. Nabohjælp. 

6. Snerydder. 

7. Generalforsamling. 

8. GDPR. 

9. Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe. 

10. Fjernvarme. 

11. Skybrudssikring. 

12. NOVAFOS. 

13. Fibernet. 

14. Næste møde. 

Til stede: Anne, M23 (kasserer); Caroline, E25; Lena Remond Petersen, E27; Jesper, E32 (formand); Bo, E22. 

Ad 1 (Videresendelse af emails): Bo arbejder på at finde en løsning, som hverken indebærer brug af private 

ressourcer eller giver problemer med at nå bestyrelsesmedlemmerne (den nuværende giver problemer med 

hotmail-adresser pga. ”blacklisting”). 

Ad 2 (Terrasser, døre, vinduer): Jesper taler med de relevante personer. 

Ad 3 (Trailer): Bo sørger for at videregive/videresende registreringsattest til Susan. 

Ad 4 (Kontingentopkrævning): Der var enighed om at give Anne lov til at oprette en MobilePay-box til formålet, selv 

om det koster et gebyr på op til 1,5% af beløbet. 

Ad 5 (Nabohjælp): Caroline arbejder videre på dette. Vi skal spørge om lov hos kommunen til at opsætte skilte. 

Ad 6 (Snerydder): Den gamle snerydder skal bortskaffes. 

Ad 7 (Generalforsamling): Udsendelse af email afventer pkt. 2. Bo sørger for at lægge bestyrelsesberetningen på 

hjemmesiden. 

Ad 8 (GDPR): Bo sender udkast til bestyrelsen. Lena har erfaring med dette fra sit arbejde. 

Ad 9 (Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe): Vi giver besked om, at vi ikke er og heller ikke ønsker at 

blive medlemmer. 

Ad 10 (Fjernvarme): Jesper kontakter kommunen (igen) for at høre, om der er nyt, i lyset af nylige arbejder i 

nærheden. 

mailto:grund.engkrogen@gmail.com


Ad 11 (Skybrudssikring): Vi holder øje med nyheder, især hvor de kan have betydning for foreningen – fx hvis der er 

nyt om opgravning i forbindelse med etablering af kanal. Se illustration fra projektansøgning:

 

Ad 12 (NOVAFOS): Caroline har talt og skrevet med NOVAFOS. Det er et privat anliggende, om man skriver under. 

Konsekvensen ved ikke at skrive under er, at NOVAFOS skal bede om og afvente tilladelse forud for arbejder på 

grunden. 

Ad 13 (Fibernet): Jesper taler med René, E27, om dette. 

Ad 14 (Næste møde): Torsdag den 23. maj 2019 kl. 13.00 hos Jesper, E32. 


