
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Grundejerforeningen Engkrogen 

Tirsdag d.26.marts 2019 kl.19-21 

Søborgmagle Kirke, Grønnemose Allé 77, 2860 Søborg 

 

Dagsorden: 

1.Valg af dirigent og referent. 

2.Formandens/bestyrelsens beretning. 

3.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Se bilag 5. 

4.Valg af bestyrelse og suppleanter. 

Hele bestyrelsen ønsker at genopstille, men er villige til at trække sig, såfremt andre ønsker at 

tiltræde. 

5.Valg af revisor. 

6.Indkomne forslag: 

6.1.Forslag til vedtægtsændringer. Se bilag 1. 

6.2.Forslag til indkøb af ny trailer. Se bilag 2. 

6.3.Forslag til indkøb og opsætning af Nabohjælp-skilte. Se bilag 3. 

6.4.Forslag om oprettelse af lukket Facebook-gruppe eller lukket beskedforum på hjemmesiden for 

grundejerforeningens medlemmer. Se bilag 4. 

7.Fastlæggelse af kontingent. 

8.Eventuelt. 

 

Indlevering af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til bestyrelsen 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Vi ser frem til et godt møde og glæder os til at se jer 😊 

 

Med venlige hilsner 

Bestyrelsen 

 Anne Arvidson, Bo Brandt, Caroline Bäck & Jesper Boye Nielsen 



Bilag 1 - Forslag til vedtægtsændringer 

 

• Udvidet bestyrelse: Vi foreslår at udvide bestyrelsen fra 3 til 3-5 medlemmer, bl.a. fordi flere 

bestyrelsesmedlemmer pga. familieforøgelse ikke kan bidrage så meget i det kommende år. 

 

• Bestyrelsessuppleanter: Valg af disse omtales ikke i de nuværende vedtægter, og det ønsker 

bestyrelsen at rette op på. 

 

 

• Valgperiode: 1 år: Vi vil gerne ændre vedtægterne, så de stemmer overens med praksis fra de sidste 

generalforsamlinger. 

 

• Fjernet beskrivelse af procedure for tvangsvalg af bestyrelse. 

 

 

• Procedure for valg af formand: Vi vil gerne undgå at bruge generalforsamlingens tid på at forsøge at 

vælge en formand, hvis ingen melder sig, og i dette tilfælde lade det være op til bestyrelsen selv at 

konstituere sig – som det faktisk skete i det forgangne år. 

 

• Præcisering af medlemskab: Vi vil gerne præcisere, at det ikke er en enkelt fra hver husstand, der 

betragtes som medlem, men derimod husstanden som sådan (fortolket som de tinglyste ejere), der 

samlet betragtes som medlem med én stemme. Dette er en præcisering af, at ingen i husstanden 

har en mere fremtrædende position end de øvrige. 

 

 

• Små sproglige korrektioner/præciseringer, som indfører nutidig retsskrivning. 

 

Se i øvrigt nedenstående ændringsforslag med ændringsmarkeringer. Slettet tekst er angivet som 

gennemstreget. Tilføjet tekst er angivet som understreget. 

  



Grundejerforeningen Engkrogen 

Love af 24 juni 1948 

Reviderede vedtægter af 1126. februar 19942019 

§ 1 Foreningens navn er er ”Engkrogen”, hjemstedet er Søborg i Gladsaxe kommune. 

§ 2 Foreningens formål er, ifølge tinglyst skøde, at varetage medlemmernes interesser i ejendomssager, 

samt de krav , vedrørende vedligeholdelse af fælles arealer m.m., som skødet kræver. 

§3 Enhver, som har ejendomsskøde på et af husene i Engkrogen og Mosevej 21 -27 max. 1 pr ejendom, 

skal ifølge skødet være medlem. For hver ejendom deler samtlige ejere medlemskabet, således at der 

er netop ét medlem pr. ejendom. 

§4 Der skal være en bestyrelse, bestående af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen ved 

almindeligt stemmeflertal for ét år ad gangen. Hvis mindst ét af de valgte bestyrelsesmedlemmer 

ønsker at stille op som formandskandidat, vælger generalforsamlingen blandt de valgte 

bestyrelsesmedlemmer en formand ved almindeligt stemmeflertal. I modsat fald besættes 

formandsposten ved bestyrelsens konstituerende møde, jf. §6. 

 Generalforsamlingen vælger endvidere 1-3 bestyrelsessuppleanter. 

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer falder til 2 eller færre vFormanden vælges af 

generalforsamlingen for 1 år ad gangen, de 2 andre for 2 år ad gangen.  

Ved fratrædelse i valgperioden, indtræder valgten suppleant valgt af generalforsamlingener, således 

at der altid er mindst 3 medlemmer af bestyrelsen. Hvis det ikke er muligt at bringe antallet af 

bestyrelsesmedlemmer op på 3 ved indtrædelse af suppleanter, indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling med henblik på valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Ingen kan nægte at modtage valg til bestyrelsen, men har ret til at nægte genvalg i 3 på hinanden 

følgende ordinære generalforsamlinger. 

§5 Bestyrelsen leder foreningen og administrerer foreningens værdier og pengemidler. 

§6 Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formandspostenjf. dog §4, 2. punktum, og afholder selv 

de bestyrelsesmøder, den finder nødvendigt.  

§7 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Stemmeret ved 

generalforsamlingen har ethvert medlem, 1 pr. ejendom, der har betalt kontingent. Der kan stemmes 

ved fuldmagt. Generalforsamlingen fastsætter retningslinjierne for det følgende års arbejde og 

eventuelle bevillinger. Formanden skal være til stede ved foreningens møder.  

§8 Generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med 14 dages varsel og 

er beslutningsdygtige ved de mødte medlemmer. Dagsordenen for den årlige generalforsamling 

omfatter behandling af følgende punkter: 1) Valg af dirigent 

1) Valg af dirigent 

1)2) FormandBestyrelsens beretning 

2)3) Fremlæggelse (og godkendelse) af regnskab 

3)4) Valg af bestyrelse og suppleant 

4)5) Valg af revisor 

5)6) Indkomne forslag 

6)7) Fastlæggelse af kontingent 

7)8) Eventuelt 



§9 Regnskabet skal være revisoren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og udsendes revideret 

til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. 

§10 Indlevering af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til 

formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen. 

§11 Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, når 5 

medlemmer forlanger det og skriftligt angiver, hvad der ønskes behandlet.  

Indkaldelsen skal da ske med inden 14 dage efter begæringens modtagelse.  

§12 Hvis medlemmerne ikke efter påkrav af kassereren, betaler deres kontingent, overgår det til inkasso, 

senest 1 måned efter kravet.  

§13 Vedtægtsændringer, der skal meddeles samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen, kræver ¾ af 

de afgivne stemmer for at vedtages eller almindeligt stemmeflertal på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær. 

Godkendt på generalforsamlingen 17. 03. 199426.02.2019 

   

        

  



Bilag 2 - Forslag til indkøb af ny trailer 

Foreningens trailer er efterhånden så nedslidt, at den skal erstattes af en ny. Bestyrelsen har følgende 

forslag til indkøb af ny trailer eller tilsvarende. 

 

Bauhaus: EASYLINE TRAILER MODEL STELLA 

https://www.bauhaus.dk/bil-bad-cykeltilbehor/trailere-atv-er/trailere/easyline-trailer-model-stella.html 

Pris: 3.999 (trailer) + 500 (presenning+næsehjul+beslag) + 790 (indregistrering inkl. gebyr) = 5.289 

PRODUKTBESKRIVELSE 

Denne lille praktiske trailer er super anvendelig som hus- og havetrailer. 

Den V-formede sikkerhedstrækstang, stålfælge med kvalitetsdæk samt hjulophæng giver traileren ideelle køreegenskaber. 

Traileren er desuden udstyret med knapper for hurtig og nem surring af presenning. 

Produktinformation: 

•        Model: Stella 

•        Mål: 201 x 108 x 33 cm 

•        Totalmål: 303 x 155 cm 

•        Totalvægt: 500 kg 

•        Nyttelast: 375 kg 

•        Hjul: 13" 

•        Der medfølger ikke pressening eller næsehjul. 

Bemærk: I BAUHAUS kan vi indregistrere din nye trailer. Du betaler registreringsgebyret og får nummerpladen med det samme. 

Det klares nemt og hurtigt mens du venter. Gælder i hele BAUHAUS’ åbningstid - også weekend og helligdage. 

https://www.bauhaus.dk/bil-bad-cykeltilbehor/trailere-atv-er/trailere/easyline-trailer-model-stella.html


Bilag 3 - Forslag til indkøb og opsætning af Nabohjælp-skilte 

 

Ved oprettelse af et personligt netværk hos nabohjælp gør vi yderligere et forsøg på at undgå indbrud. I 

netværket har vi mulighed for:  

• At sende og modtage advarsler, hvis det sker noget mistænkeligt. 

• Adgang til en fælles feriekalender, så du kan fortælle, hvornår dit hjem står tomt. 

• Advare tyve om fællesskabet ved at sætte klistermærker på postkasser og døre. 

• Advare tyve om fælleskabet ved at sætte nabohjælp-skilte op på vejen. Et Nabohjælp-skilt med et 

sæt monteringsbeslag inkl. skruer koster 491 kr.  

 

Der stilles forslag om indkøb af to skilte med tilhørende monteringsbeslag, der placeres ved starten af 

Engkrogen samt ved stien fra mosen til Engkrogen.  



Bilag 4a - Forslag om oprettelse af lukket Facebook-gruppe for grundejerforeningens 

medlemmer 

 

Der ønskes med oprettelsen af en lukket facebook-gruppe for grundejerforeningens medlemmer, at skabe 

et forum hvor korte beskeder, efterspørgsler, uformelle informationer mm., let kan deles i foreningen 

uden det kræver rundsendelse af emails eller uddeling af dokumenter. 

 

Det vil være helt frivilligt at tilmelde sig og bruge denne gruppe, men vi synes, at der i øjeblikket mangler et 

let tilgængeligt og uforpligtende forum i foreningen. 

 

Facebook-gruppen vil ikke gå i stedet for vores nuværende kommunikationsveje, der pt består af emails og 

omdeling af breve, når det gælder formelle informationer og indkaldelser. 

 

Bilag 4b - Forslag om oprettelse af lukket beskedforum på grundejerforeningens 

hjemmeside for foreningens medlemmer. 

 

Formålet er helt det samme som for forslag 4a, men i stedet for Facebook benyttes foreningens 

hjemmeside. Her oprettes et beskedforum, hvor foreningens medlemmer kan oprette og besvare 

beskeder, beskyttet med login/password (evt. med login via facebook som frivillig mulighed). Man kan selv 

styre, om man ønsker besked pr. email, hver gang der er nyt i dette forum, eller få nyhederne samlet 

dagligt/ugentligt (”digest”). Eller om man evt. slet ikke ønsker at få emails om nyheder. 

 

Fordele i forhold til forslag 4a: 

• Undgår brug af Facebook, som nogle ikke ønsker at benytte. 

• Med et lukket forum på hjemmesiden får vi et sted at lægge billeder, så udenforstående ikke får 

adgang. 

Ulemper i forhold til forslag 4a: 

• Undgår brug af Facebook, som mange gerne vil benytte (fx besked pr. email, ikke via FB) 

• Hvis vi vil have en sikker løsning (https://), koster det i størrelsesordenen 100 kr om året. 

  



Bilag 5 – Regnskab 2018 

 

Regnskabsår 2017 2018

Indtægter

Kontingent 36 betalt, á 200kr 7200 7,200      

Renteindtægt 9 -         

sommerfest tilmelding 3,100      

sommerfest drikkevarer 2,145      

Total indtægt 7209 12,445    

Udgifter

Gebyr bankkonto 1,025      

Hjemmeside, nettonet +hostmaster 993 674        

Generalforsamling og bestyrelse 138

Fester 5061 11,876    

Fastelavnsfest 1193 1,041      

Sommerfest 3221 9,793      

Julefest 647 1,042      

Materiale trailer 1275

Total udgift 7467 13575

Overskud /underskud 258 -1130

Balance

Aktiver

Jyske Bank

Sparekassen Kronjylland 13093 11,963    

Passiver

Egen Kapital:

Saldo primo 13351 13093

Årets underskud/overskud 258 -1130

13093 11963

Ruth Mulvad Anne Arvidson

Revisor Kasserer

(sign.) (sign.)

Grundejerforeningen Engkrogen

Årsregnskab 1.1.2018 - 31.12.2018

Jeg har revideret foreningens årsregnskab og konstateret, at bankbeholdning er tilstede.


