
Bestyrelsens beretning 2019 
 

Bestyrelsesarbejdet: 

Efter generalforsamlingen 2019 afholdte den nyvalgte bestyrelse sit første møde i marts, hvor den 
konstituerede sig selv. Siden er der blevet afholdt ca. 7 bestyrelsesmøder i løbet af året hvor bl.a. 
følgende hovedpunkter er blevet diskuteret: 

 

1.Status på fjernvarme: 

Situation omkring fjernvarmen er uændret fra sidste år, således at alle nye projekt-planer er sat på 
hold. Dette skyldes at der ligger et lovkrav om, at fjernvarmeudbygningen skal være rentabel både 
privatøkonomisk, selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk, og da priserne for især gas er lave, 
påvirker det udgiftsberegningerne. Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme vurderer løbende situationen, 
men kan altså ikke give yderligere information på nuværende tidspunkt. I fald situationen ændres, vil 
den nedlagte stikledning på Mosevej kunne forsyne Grundejerforeningen.  

 

2. Status på ensartethedsprincipper: 

Som I ved, gælder der et ensartethedsprincip for vores bebyggelse. Det er en deklaration forfattet i 
1948, da husene blev bygget og den er stadig gældende i sin oprindelige ordlyd den dag i dag. 
Husene har dog i praksis ændret udseende siden da. Der er rundt omkring skiftet vinduer, blevet 
malet, opsat skure mv. Et tillæg til deklarationen om sekundært byggeri (skure) blev vedtaget i 2015, 
men der er i princippet behov for at udarbejde tillæg til deklarationen på en række andre områder 
for at føre deklarationen up to date. 

Derfor har vi fra bestyrelsens side inviteret til nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal arbejde for 
at udarbejde tillæg til deklarationen, så den opdateres i overensstemmelse med de faktiske forhold. 
Tanken er at starte i det små og tage et forhold ad gangen. Det er et stort arbejde. Særligt fordi 
ændringer til deklarationen skal vedtages enstemmigt i vores grundejerforening, og det har tidligere 
vist sig svært at nå til enighed. Alligevel har vi gerne ville gøre et forsøg. Der er pt. Én der har tilmeldt 
sig –vi håber flere af jer har lyst til at være med. 

 

2. Nabohjælp skiltning: 

Der er i bestyrelsen også blevet arbejdet videre med opsætning af Nabohjælp-skilte ved Engkrogens 
begyndelse samt ved stien fra Engkrogen til mosen, som blev vedtaget på sidste års 
generalforsamling. Disse er nu sat op efter godt arbejde og hjælp fra Michael (E25) og Rene (E27). 
Tusind tak for hjælpen. 

 

3. Indkøb af trailer: 

Der er i år også blevet indkøbt en ny trailer i foreningen, da den gamle var udtjent. Tusind tak for 
hjælpen med indkøb af denne til Hans (E3).  I forbindelse med indkøbet har foreningen også fået et 



CVR-nummer, så traileren er indregistreret her. Bemærk, at traileren ikke er forsikret gennem 
grundejerforeningen og det er ens egen forsikring der skal dække eventuelle skader. Husk at 
efterlade traileren i pæn og rengjort stand da den også bruges til transport af møbler og den kan 
med fordel efterlades med hældning således regnvand løber af i stedet for at blive opsamlet i 
traileren. 

  

4.Nyt internet: 

Vi har igennem flere år undersøgt mulighederne for hurtigere internet og der er endeligt en 
leverandør, Gigabit, som vil lægge nye kabler i jorden, således at der vil være mulighed for få 
internetforbindelser med hastighed op til 1000Mbit, som klart vil forbedre hastigheden i forhold til 
de ca. 35Mbit som de nuværende kobberkabler kan trække. Der har været mulighed for at 
forhåndstilmelde sig og der er vist stadig mulighed for dette. For spørgsmål vedrørende dette kan 
Gigabit kontaktes (Tlf.nr. 71992230 eller support@gigabit.dk). Etableringen af den nye forbindelse 
forventes færdig omkring januar 2021. 

 

Årets sociale arrangementer: 

Desværre blev det fra festudvalgets side nødvendigt at aflyse årets sommerfest i sidste øjeblik på 
grund dårligt vejr og kun to personer i udvalget. Det er selvsagt ærgerligt, at det blev nødvendigt 
med aflysning, men måske en påmindelse til os alle om, at disse arrangementer kun bliver til noget, 
hvis folk er villige til at bidrage. Det kan jo ske, at der kommer forhindringer i vejen for os alle og hvis 
et udvalg kun består af to personer, kan dette hurtigt blive for sårbart.   

 

Der har dog traditionen tro været afholdt vores årlige og hyggelige Juletræs-tænding samt fastelavn, 
som altid er en god anledning til at få hilst og snakket med hinanden. Tusind tak til Susan (E28) og 
Line (E26) for at arrangere Juletræs-tændingen og Karen og Aske (E24) for at arrangere fastelavn og 
tøndeslagning. 

 

 


