
Grundejerforeningen Engkrogen 
Referat af bestyrelsesmøde 10. oktober 2019 hos Jesper Boye Nielsen, Engkrogen 32 
 

Dagsorden: 

1. E-mails – videresendelse af e-mails sendt til grund.engkrogen@gmail.com. 

2. Terrasser, døre, vinduer. 

3. Referater af tidligere bestyrelsesmøder. 

4. Nabohjælp. 

5. Aktivitetsdag. 

6. Snerydder. 

7. GDPR. 

8. Fjernvarme. 

9. Køb/salg/overtagelse af huse i foreningen. 

10. Fibernet. 

11. Hjemmeside. 

12. Velkomstfolder. 

13. Fester. 

14. Afhentning af dagrenovation over jul og nytår. 

15. Næste møde. 

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

Referat: Bo, E22. 

Ad 1 (Videresendelse af e-mails): Direkte videresendelse fra vores bestyrelses-gmail (grund.engkrogen@gmail.com) 

skulle nu være oprettet for Anne, Jesper, Lena, Caroline og Bo. 

Ad 2 (Terrasser, døre, vinduer): Vi talte om at opfordre til nedsættelse af et udvalg til at se på døre og vinduer for at 

starte et sted. Lena vil arbejde på et udkast til e-mail til rundsending. 

Ad 3 (Referater): Bo havde (netop) udsendt en samling af gamle referater med henblik på gennemlæsning og 

godkendelse til publicering på hjemmesiden. Vi tager punktet op på næste møde. 

Ad 4 (Nabohjælp): Caroline arbejder videre på dette. Der skal tages stilling til, hvordan skiltene skal opsættes, og vi 

valgte at tillade brug af et større beløb end de 1000 kr, som blev nævnt på sidste generalforsamling. 

Ad 5 (Aktivitetsdag): Vi besluttede at indlede næste bestyrelsesmøde med at se på mulige løsninger mht. opsætning 

af Nabohjælp-skilte, og at indkalde til en aktivitetsdag i foreningen til at udføre arbejdet, og sikkert også andet. Vi 

tager sagen op igen på næste møde. 

Ad 6 (Snerydder): Jesper tjekker status. 

Ad 7 (GDPR): Bo har (tidligere) sendt udkast til bestyrelsen. Vi tager det op igen på næste møde. 

Ad 8 (Fjernvarme): Intet nyt. 

Ad 9 (Køb/salg/overtagelser): Jesper og Anne har hidtil uden beregning sørget for at sende oplysninger, og vi talte 

om at spørge generalforsamlingen, om vi skal opkræve gebyr hos de mæglere, som henvender sig og beder os 

hjælpe. Bo sørger for at tilføje køberne af Mosevej 27 til foreningens medlemsliste (er gjort). 

Ad 10 (Fibernet): Lena taler med René om, hvad vi skal anbefale i forhold til eftertilmelding til Gigabit, og tager dette 

med i udkast til rundsendt e-mail. 

Ad 11 (Hjemmeside): Bo opretter login til René, så han kan få adgang til redigering af hjemmesiden. På længere sigt 

skal der oprettes separat webhosting for foreningens hjemmeside, som for tiden er hostet via Bo sammen med 
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øvrige hjemmesider, så der kan gives adgang til FTP for flere personer. Dette vil kunne gøres for under 200 kr om 

året. Bo tager det op på næste generalforsamling. 

Ad 12 (Velkomstfolder): Lena går i gang med at lave et udkast til velkomstfolder til nye i grundejerforeningen. 

Ad 13 (Fester): Vi hører Line og Susan om dato for julefest. På baggrund af aflysningen af sommerfesten talte vi om 

udvalgenes størrelse og robusthed. Der var kun to medlemmer i årets festudvalg, det er ikke holdbart. Det skal 

sikres, at der er tilstrækkeligt mange medlemmer i de forskellige festudvalg, så opgaverne ikke bliver for store for 

hvert medlem. 

Ad 14 (Dagrenovation): Bo kontakter kommunen for at anmode om ekstra afhentning af dagrenovation mellem 

18/12-2019 og 8/1-2020. 

Ad 15 (Næste møde): Torsdag den 21. november 2019 kl. 13.00 hos Bo, E22. 


