
Grundejerforeningen Engkrogen 
Referat af ordinær generalforsamling 2019, 

tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19-21 i Søborgmagle Kirke 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens/bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse (og godkendelse) af regnskab 

4. Valg af bestyrelse og suppleant 

• Medlemmerne af den afgående bestyrelse genopstiller alle 

• Valg af suppleant. 

5. Valg af revisor 

6. Indkomne forslag 

• Vedtægtsændringer 

• Indkøb af ny trailer 

• Indkøb og opsætning af Nabohjælp-skilte 

• Beskedforum 

• Snerydder 

• Loppis-ansvarlig 

7. Fastlæggelse af kontingent 

8. Eventuelt 

Til stede: 

Hans Claudi-Hansen, E3 

Hanne Haarup, E6 

Karina Berner-Magnusson, E7 

Henrik List, E8 

Louise Andersen, E9 

Maria Poulsen, E9 

Lotte Skjoldemose, E12 

Nina Østergaard Knudsen, E17 

Hanne Havemose, E18 

Bo Brandt, E22 (bestyrelsesmedlem) 

Nina Bjørn Thoft, E22 

Helle Nyborg-Henriksen, E23 

Anders Vestergaard, E26 

Lena Remond Petersen, E27 

René Ravn, E27 

Susan Tims, E28 

Ruth Mulvad, E30 

Thomas Bjørn Nielsen, E34 

Anne Arvidson, M23 (kasserer) 

 

1. Valg af dirigent 
Hans Claudi-Hansen blev valgt og erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt. Bo Brandt valgtes som referent. 



2. Formandens/bestyrelsens beretning 
Formanden, Jesper Boye Nielsen, E32, havde meldt afbud. I hans sted aflagde Anne Arvidson 

formandens/bestyrelsens beretning. Der nævntes bl.a. følgende: 

• Fjernvarme 

• Terrasser/vinduer/døre/trapper 

• Hjemmeside 

• Fibernet 

• Novafos – adgang til ledninger 

• Sociale arrangementer 

3. Fremlæggelse (og godkendelse) af regnskab 
Anne Arvidson (kasserer) fremlagde regnskabet og besvarede spørgsmål. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4. Valg af bestyrelse og suppleant 
Den afgående bestyrelse blev genvalgt, og endvidere valgtes Lena Remond Petersen. Jesper blev genvalgt som 

formand og Anne som kasserer, så bestyrelsen ser nu således ud: 

• Jesper Boye Nielsen (E32), formand. 

• Anne Arvidson (M23), kasserer. 

• Lena Remond Petersen (E27). 

• Caroline Bäck (E25). 

• Bo Brandt (E22). 

Som suppleant valgtes Karina Berner-Magnusson (E7). 

5. Valg af revisor 
Ruth Mulvad blev genvalgt. 

6. Indkomne forslag 
Ad (a) Vedtægtsændringer: Dette forslag blev rent faktisk behandlet før dagsordenens punkt 4, da det kunne få 

indflydelse på valget af ny bestyrelse. Bo Brandt gennemgik de foreslåede ændringer samt begrundelserne herfor. 

Der udspandt sig en diskussion om korrektheden og forståeligheden af vedtægternes § 13, der beskriver 

betingelserne for vedtagelse af vedtægtsændringer, samt problemerne ved at tillade en bestyrelse med et lige antal 

medlemmer uden at angive en procedure for at træffe beslutninger i tilfælde af stemmelighed. Det endte med, at 

Lotte Skjoldemose, som er jurist, tilbød at gennemarbejde vedtægterne. Bestyrelsen takkede ja til dette tilbud og 

trak herefter forslaget til vedtægtsændringer tilbage. 

Ad (b) Indkøb af ny trailer: Man besluttede at indkøbe en ny trailer til en samlet pris (inkl. indregistrering) på højst 

6.000 kr. Hans Claudi-Hansen tilbød at stå for købet, og det tog forsamlingen med glæde imod. Susan Tims tilbød at 

bortskaffe den gamle trailer (som er delvis defekt), og dette tilbud blev accepteret. 

Ad (c) Indkøb og opsætning af Nabohjælp-skilte: Anne Arvidson begrundede forslaget, og man besluttede at afsætte 

1.000 kr. til dette formål, idet man dog skal sikre sig kommunens og grundejernes tilladelse til opsætning af skiltene. 

Ad (d) Beskedforum: Efter en længere diskussion for og imod brugen af Facebook til dette formål valgte 

generalforsamlingen ikke at vedtage hverken Facebook eller hjemmesiden som vært for et forum, men lod det være 

op til privat foretagsomhed at oprette dette. Dog under den forudsætning, at kommunikation fra bestyrelsen aldrig 

kun vil ske via denne kanal – der vil som hidtil blive udsendt besked pr. e-mail og brev/opslag/husstandsomdeling. 

(e) Snerydder: Hanne Havemose (forslagsstiller) vil forsøge at finde et nyt hjem, samt frivillige til at reparere og 

betjene den, og det gav forsamlingen sin tilslutning til. Hvis det ikke lykkes Hanne at finde et nyt hjem til 

snerydderen, besluttede forsamlingen at tillade, at den bortskaffes (fx ved anvendelse af foreningens nye trailer). 

(f) Loppis-ansvarlig: Hanne Havemose (forslagsstiller) ønsker at fratræde, og efter diskussion af mulige alternativer 

besluttede man ikke at vælge en ny ansvarlig, idet ingen frivillige meldte sig. I stedet bliver dette på privat initiativ, 

så ser vi, hvordan det går. 



7 Fastlaggelse af kommgent
Kontingentet fastsattes til 250 kr., hvilket efter beslutningerne om at indkabe trailer 03 Nabohjaelp-skilte indebarer,
at vi mé immdese et underskud pé mindst 4.000 kr. i indeverende regnskabsér.

8 Eventuelt
Diverse festudvalg:

o Fastelavn: Karen Gunn (E24).
0 Jul: Line Thygesen (E26) og Susan Tims (E28)

- Sommer: Karina Berner-Magnusson (E7), Susan Tims (E28) 0g Anne Arvidson (M23). Anders Vestergaard
(E26) tilbad at sté for opstilling af telte, 0g vi héber, at Valdemar Jargensen (E4) igen vil sté for skattejagt,

Vi talte Iange om mulighederne for at komme videre med forslag til nye principperfor terrasser, dare 0g vinduer,
men fandt ingen farbar vej fremad.Gladsaxe Kommune er villig til at acceptere "delprincipper" for forskellige dele af

foreningen, sé Iaenge hvert enkelt delprincip stadig vedtages enstemmigt af hele foreningen.Da dette ikke kan lade

sig gwre (ingen af delforslagenekunne accepteres af alle foreningensmedlemmer), er det stadig den oprindelige

ensartetheds-deklaration, som gaelder, med de andringer, som er indeholdt i allerede tildelte byggetilladelser.

Bestyrelsen lovede (efter naermere aftale med Karina) at videresende en e-mail fra kommunen, som Karina Berner-

Magnusson (E7) har modtaget. inklusive vedhaeftninger. Endvidere benytter bestyre|sen lejligheden til at opfordre
til, at evt, mangler/zendringer i listen af medlemmernes e-mailadresser indberettes til bestyrelsen, sé alle
medlemmer fér besked til de(n) mnskede adresse(r).

Saborg, den 31. marts 2019
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Dirigent: Hans CIaudi-Hansen Referent: Bo Brandt

Engkrogen 3 Engkrogen 22


