
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engkrogen d.7.juni 2018 
 

Til stede: Anne (Mosevej 23 (M23)), Bo (Engkrogen 22 (E22)), Jesper (Engkrogen 32 (E32)) 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde (13.marts 2018). 

2. Status på trailer 

3. Kontingent 

4. Sommerfest 

5. Næste møde 

 

 

1.Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde (13.marts 2018) 

I. Fjernvarme: Mere eller mindre status quo. Jesper (E32) har forsøgt at kontakte 

Gladsaxe fjernvarme for status,  men uden held. Der arbejdes videre på sagen. 

 

II. Engkrogen’s hjemmeside er nu blevet opdateret:  

a. Trailerreservation mm. fungerer. 

b. Billeder fra nuværende placeringer skal overføres til Engkrogens webhotel. Bo 

(E22) vil overføre disse. 

c. Der er enighed om at det bliver nødvendigt at have flere personer, der kan 

hjælpe med at vedligeholde og opdatere hjemmesiden. På det tekniske plan er 

det primært Bo (E22), der har stået for arbejdet den seneste tid. Rene (E27) har 

givet udsagn om at hjælpe til med dette også. Redaktører af indhold har også 

indtil nu primært været Bo. Alle der har interesse for dette, er meget 

velkommen. 

d. Opsigelse af nuværende webhotel hos NettoNet da alt data nu ligger på Bo’s 

(E22) webhotel. Der er ingen nævneværdige udgifter forbundet med dette, da 

Bo allerede har kapaciteten. Når opsigelsen træder i kraft vil det betyde en 

besparelse på 956 kr. årligt. Bo kontakter Hanne (E8) for informationer 

omkring abonnement hos NettoNet. 

e. Der vil blive taget jævnlige backup ny hjemmeside, men hvordan dette gøres i 

praksis, er endnu ikke besluttet. 

 

III. Ny fibernet forbindelse i grundejerforeningen.  

a. Rene (E27) har undersøgt mulighederne for hurtigere internetforbindelser, 

men har endnu ikke fundet et attraktivt tilbud. Jesper (E32) taler med Rene 

(E27) omkring nærmere detaljer. Der arbejdes på at have de forskellige 

muligheder beskrevet således der kan tages stilling til disse på næste 

generalforsamling. 

 



 

IV. Principper for terrasser, vinduer og døre.  

a. Carina og Jesper (E7) har prøvet indsamle underskrifter for godkendelse af 

terrassetegninger for Engkrogens ulige husnumre.  Status på indsamlingen 

kendes ikke, men der er vist ikke indsamlet underskrifter fra alle endnu. 

b. Bo kontakter Jens Tegn fra Gladsaxe Kommune for at undersøge om der kræves 

alle beboeres godkendelse eller om f.eks. en enstemmig generalforsamling vil 

være tiltrækkeligt for godkendelse af principper. 

 

V. Novafoss.  

a. Caroline (E25) har været i kontakt Novafos. Caroline var dog ikke tilstede til 

dette møde, så der følges op på næste møde. 

 

 

2.Trailer.  

I. Grundejerforeningen har nu et CVR nummer og traileren kan nu omregistreres til 

grundejerforeningen i stedet for hos Hanne (E8). Bo tager kontakt til Hanne henblik på 

at få dette effektueret.  

II. Bo (E22) har CVR nummer og grundejerforeningens NEM-ID. 

III. Omkring vedligeholdelsen af traileren taler Jesper (E32) med Hans (E3) og hører om 

han stadig ønsker at være ansvarlig for dette. 

 

 

3. Kontingent.  

I. Der mangler stadig to indbetalinger af kontingent. Anne (M23) rykker igen for fjerde 

gang. 

 

 

4.Sommerfest.  

I. Der blev talt om at få startet planlægningen af årets sommerfest hvor 

grundejerforeningens 70 års jubilæum også fejres. Anne (M23) skriver til festudvalget 

(Anne (M23), Jesper (E32),  Nina (E17), Marianne (E14), Lena (E27), Caroline (E25)) 

med henblik på afholdelse af første planlægningsmøde. 

 

 

5.Næste bestyrelsesmøde.  

I. Der blev ikke fastsat en ny dato da ikke alle bestyrelsesmedlemmer var tilstede. Bo 

sender en doodle ud for at fastsættelse af nyt møde. Der satses på en dato i september. 


