
Referat fra generalforsamling den 25. marts 2014 for  
Grundejerforeningen Engkrogen 

 
1. Hans (nr. 3) blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen for 
lovligt indkaldt. 
 
2. Formanden aflagde beretning: Der har ikke været noget at berette fra årets 
løb. Formanden fortalte, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke har planer 
om at anlægge fjernvarme på Engkrogen. Det vil kræve, at mere end 50 % af 
beboerne udtrykker et ønske om at få indlagt fjernvarme. 
 
3. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Det vil blive offentliggjort på 
hjemmesiden. 
 
4. Valg:  
a) Marianne (nr. 14) blev valgt som ny formand 
b) Karina (nr. 7) og Hanne (nr. 6) fortsætter som bestyrelsemedlemmer.  
Ingen af de fremmødte meldte sig som suppleant. Simon (nr. 8) var ikke til 
stede, men blev foreslået, såfremt han selv indvilger. 
 
5.  Valg af revisor: Ruth (nr. 30) blev genvalgt. 
 
6. Indkomne forslag: Der var indkommet et forslag om at opstille en bænk på 
vejen, som kunne placeres ved hækken foran nr. 20.  
Forslaget blev vedtaget under forudsætning af, at beboerne i nr. 20 er 
indforstået hermed. Formanden tager kontakt om dette. Såfremt nr. 20 
godkender forslaget, vedtog forsamlingen at bevilge penge til en bænk samt en 
kæde til at tøjre den med.   
 
7. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet fortsætter uændret på 150 kr. årligt. 
 
8. Eventuelt: 
 
a) Følgende festudvalg blev nedsat: 
Fastelavn: Karen (nr. 24) og Karina (nr. 7)  
Jul: Karen (nr. 24) og Karina (nr. 7) 
Sommerfest: Karina (nr. 7)  
Loppemarked: Hanne (nr. 18) 
– andre interesserede opfordres også til at melde sig. 
 
b) Nyttehave: Hvis nogen kunne tænke sig at dyrke nyttehave, er man vel-
kommen til at tale med Karen i nr. 4 om at anvende en del af hendes baghave. 
 
c) Hjemmeside: Inga (nr. ?) meddelte, at der inden for et år skal findes en ny 
person til at overtage vedligeholdelsen af grundejerforeningens hjemmeside. 
 
d) Husfarver: Det blev drøftet, om det er på tide at tage det ensidige farvevalg 
på facaderne op til fornyet overvejelse. Interesserede i at ændre det nuværende 
farvevalg opfordres til at nedsætte et udvalg.  
 
         /Karen Gunn (nr. 24) 


