
Grundejerforeningen Engkrogen 
Referat af bestyrelsesmøde 23. maj 2019 hos Jesper Boye Nielsen, Engkrogen 32 
 

Dagsorden: 

1. E-mails – videresendelse af e-mails sendt til grund.engkrogen@gmail.com. 

2. Terrasser, døre, vinduer. 

3. Referater af tidligere bestyrelsesmøder. 

4. Kontingentopkrævning. 

5. Nabohjælp. 

6. Snerydder. 

7. GDPR. 

8. Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe. 

9. Fjernvarme. 

10. Facebookgruppe. 

11. Fibernet. 

12. Velkomstfolder. 

13. Næste møde. 

Til stede: Anne, M23 (kasserer); Caroline, E25; Lena Remond Petersen, E27; Jesper, E32 (formand); Bo, E22. 

Ad 1 (Videresendelse af e-mails): Bo arbejder videre på at finde en løsning, som hverken indebærer brug af private 

ressourcer eller giver problemer med at nå bestyrelsesmedlemmerne (den nuværende giver problemer med 

markering af disse e-mails som spam). 

Ad 2 (Terrasser, døre, vinduer): Jesper har talt med de relevante personer. Kommunen kan ikke tilbyde 

konfliktløsning. En lokalplan for området kunne være en vej frem, men kræver, at kommunen aktiveres, og her er 

der ingen aktuelle planer om dette. Jesper påtog sig at lave et udkast til et forslag om nedsættelse af diverse 

arbejdsgrupper/udvalg om emner, som kræver lovliggørelse. 

Ad 3 (Referater): Bo udsender en samling af gamle referater med henblik på gennemlæsning og godkendelse til 

publicering på hjemmesiden. 

Ad 4 (Kontingentopkrævning): En enkelt mangler at betale, Bo formidler kontakt. 

Ad 5 (Nabohjælp): Caroline arbejder videre på dette. 

Ad 6 (Snerydder): Jesper kontakter Hanne og Lars (E18) med besked om, at ingen har henvendt sig vedr. den gamle 

snerydder, og tilbyder hjælp med bortskaffelse på bestyrelsens vegne. 

Ad 7 (GDPR): Bo har (netop) sendt udkast til bestyrelsen. Vi tager det op på næste møde. 

Ad 8 (Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe): Vi betragter os nu som udmeldt. 

Ad 9 (Fjernvarme): Jesper har gode nyheder: Gentofte Gladsaxe Fjernvarme er positive, udmelding afventes. 

Ad 10 (Facebookgruppe): Den er oprettet, Lena udsender e-mail til foreningen. 

Ad 11 (Fibernet): Intet nyt. 

Ad 12 (Velkomstfolder): Lena går i gang med at lave et udkast til velkomstfolder til nye i grundejerforeningen. 

Ad 13 (Næste møde): Torsdag den 27. juni 2019 kl. 13.00 hos Anne, M23. 

mailto:grund.engkrogen@gmail.com

