
Referat af generalforsamling 1/3-18 på Mosevej 23 
 

1. Valg af dirigent: Marianne E14, referent Anne M23 
2. Bestyrelsens beretning: fokus på året der er gået.  

a. Opretning af ny konto, Sparekassen Kronjylland 
b. Mange fine arrangementer i løbet af året, med god opbakning. 
c. Arbejde med oprettelse af ny hjemmeside fortsættes, Rene E27 vil gerne 

hjælpe til i det videre arbejde. 
3. Regnskab 2017 godkendt. 
4. Jesper E32 og Caroline E25 opstiller som bestyrelsesmedlemmer, Bo E22 fortsætter 

som medlem, Anne M23 fortsætter som kasserer. Ole træder ud som medlem, men 
vil gerne fortsætte som suppleant.  

5. Valg af revisor, Ruth fortsætter. 
6. Hjemmesiden: status wordpress-side er næsten klar. Hanne har gjort et stort stykke 

arbejde med at flytte ting fra den gamle til den nye. Alle oplysninger er klar 
undtagen trailerreservation. Bo har lavet det grundlæggende design, men muligvis 
skal der nedsættes en arbejdsgruppe til at færdiggøre. Rene E27 melder sig til at stå 
for færdiggørelse. Han får hjælp med koder og brugernavne fra bestyrelsen.  

7. Status på terrasseudvalg, der er stort set et princip klar for terrasseløsning på de 
ulige nr. på Engkrogen. Der kan ikke på nuværende tidspunkt laves et lignende 
princip for de lige nr. da der er uenighed i arbejdsgruppen. Bestyrelsen oplyste, at 
hvis der ikke vedtages et princip, som kommunen kan acceptere, er det – som før – 
den ensartethedsdeklaration, som i 1948 blev tinglyst på hver enkelt ejendom, der 
gælder.  Såfremt der vil forsøges med at vedtage nye principper, bliver det 
nødvendigt med en ny arbejdsgruppe, da den nuværende gruppe ikke kan komme 
til enighed. Der er talt om at lave grupper for hver sektion i foreningen.  
Hanne E6 er tovholder for lille lige nr.  
Anders E26, Thomas E34 bliver tovholdere for store ulige nr. 
Anne M23, (Mathilde M25) for Mosevej 
Carina E7 og Caroline E25 er tovholdere på de ulige nr. af Engkrogen. 
Den tinglyste ensartethedsdeklaration fra 1948 indeholder også begrænsninger 
mht. vinduer, døre, tagsten, tagvinduer m.m. Men der er ikke planer om at lave 
principper for dette. 
Det blev i øvrigt også nævnt at der er foretaget ændringer af husenes ydre, såsom 
vinduer, døre, tagsten, tagvinduer m.m., som ikke tillades i den tinglyste 
deklaration. Men der er ikke planer om at lave principper for dette. 

 
8. Fastsættelse af kontingent, beløbet forbliver på 200kr 
9. Evt.  

a. Festudvalg 2018 
Sommerfestudvalg: Anne M23, Jesper E32, Nina E17, Marianne E14, Lena 
E27, Caroline E25 



Loppemarked: Hanne E18 
Juletræsfest: Line E26 og Carina E7 
Fastelavn: Karen Gunn E24 
Nogen af ovennævnte er ikke tilstede på mødet, såfremt de ikke ønsker at 
fortsætte med arrangementerne, bedes de give bestyrelsen besked. 

b. Forslag om indkøb af sækkevogn, der kan gå på trapper. E27 har en alm. 
sækkevogn, de gerne vil udlåne.  

c. Et spørgsmål vedrørende etablering af fibernet i foreningen, der er flere der 
har ønske om dette. Rene E27 tager kontakt til firmaer, der kan give tilbud på 
etablering af fibernet. 

d. Ang. Fjernvarme, nogle har info om kommunens planer. Dette bliver lagt op 
på hjemmesiden. 

e. Bestyrelsen følger op på henvendelsen fra Nordvand/Novafoss. Hvad er 
status, hvilken betydning har dette for de enkelte beboere. 

 
Nye hjemmeside: engkrogen.bo-brandt.dk 
 
Tilstede til mødet: Ole E5, Caroline E25, Ruth E30, Hanne M21, Thomas E34, Marianne E14, 
Bo E22, Anders E26, Jesper E7, Nina E17, Helle E23, Lotte E12, Jesper E32, Rene og Lena 
E27, Anne M23 
 

engkrogen.bo-brandt.dk

