
Bestyrelsesmøde d. 27/11 2018, Grundejerforeningen 
 
Trailer:  
Registreringsattest fra Hanne E6 er modtaget, dog skal traileren synes inden den omregistrering 
da den er mere end 5år gammel. 
Hans E3 vil fortsat gerne stå for vedligehold af trailer, men oplyser at der er problemer, og at den 
formentlig ikke vil gå gennem syn.  
Det tages op på generalforsamling om der skal investeres i en ny. Bo undersøger inden da, hvad 
prisniveauet er på. 
Ang. forsikring: bilens ansvarsforsikring dækker ved skade på andre. Ved skade på selve traileren, 
skal selve traileren enten selv have en forsikring, ellers hæfter bilejeren. Det kan på hjemmesiden 
noteres at det er eget ansvar hvis man laver skader på traileren. Dette tages også op på 
generalforsamlingen. 
 
Øvrigt ang. forsikring, har man mulighed for at danne en bestyrelsesforsikring, så bestyrelsen er 
sikret hvis der træffes beslutninger, som senere kan give medlemmer i engkrogen økonomiske tab. 
Jesper undersøger nærmere. 
 
Bo har fået en telefonhenvendelse fra Søborg fælles grundejerforening, om vi ønsker at blive 
aktive medlemmer igen, som vi har været tidligere. Dette tages op på generalforsamlingen, er der 
stemning for dette? Det skulle bl.a. give mulighed for lån af diverse værktøj/udstyr. 
 
Intet nyt ang. Fibernet fra Rene E27 
 
Svar fra Gentofte/Gladsaxe fjernvarme ang. planerne for fjernvarme i vores område:  

Kære Jesper Boye Nielsen, 

Tak for din henvendelse vedr. Grundejerforeningen Engkrogen. Jeg beklager den lange svartid. 

 Det er korrekt, at der allerede er ført fjernvarme ned til Mosevej 11, og Gladsaxe Fjernvarme har kapacitet 

i fjernvarmeledningen til på sigt at kunne forsyne yderligere dele af Mosekvarteret, herunder 

Grundejerforeningen Engkrogen. 

 På nuværende tidspunkt kan vi imidlertid desværre ikke få godkendelse til nye projektforslag der ændrer 

områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Det skyldes lovkrav om, at fjernvarmeudbygningen 

skal være rentabel både privatøkonomisk, selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk. Energipriserne – 

især for gas – er historisk lave i øjeblikket, og det påvirker udgiftsberegningerne. 

 GF vurderer løbende, om de statslige rammer for udbygning med fjernvarme justeres i mere fordelagtig 

retning for fjernvarmeforsyning og GF vil kontakte Grundejerforeningen når dette ser ud til at være muligt. 

 Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 

  



Med venlig hilsen 

Eva Heitmann 
Projektmedarbejder 

Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme 
Bernstorffsvej 159 – 2920 Charlottenlund 

Ang. Nabohjælp: Anne og Caroline har tilmeldt sig. Naboer kan inviteres. Der stilles på 
Generalforsamlingen forslag om indkøb af to skilte, der kan opsættes ved indkørslen til Engkrogen, 
samt ved stien fra mosen. Der vil på generalforsamlingen ligeledes blive informeret fra bestyrelsen 
om hvad nabohjælp kan, samt hvordan vi bedst muligt sikrer os mod indbrud. 
 
Anne sender en mail til Line E26 og Carina E7 med påmindelse om at de har meldt sig til at 
arrangere juletræsfest. 
 
Generalforsamling d. 26/3, alternativt d. 12/3 kl 19. Bo kontakter Søborgmaglekirke og spørg om vi 
kan låne lokaler. Der deles indbydelse ud senest 2 uger før i postkasserne. Revisor skal have 
regnskab senest 4 uger før. 
 
Næste møde: der laves doodle, når vi kender dato for generalforsamling.  
Se på vedtægter, ændringer skal godkendes på generalforsamling. Pkt. 4 og 6. 
Lave invitation til generalforsamling 
Indhente materiale om nabohjælp til uddeling, Caroline står for det. 
 
Punkter til Generalforsamling:  
Bestyrelsens beretning,  
Godkendelse af vedtægter.  
Valg af medlemmer, suppleant. Alle ønsker at fortsætte. 
Ny trailer indkøb 
Forsikring til bestyrelsen 
Medlemskab af fælles grundejerforening 
Nabohjælp 
Opdatering ang. terrasseudvalg 
Forslag om at lave et lille udvalg, der har lyst til at lave en velkomstfolder til nye beboere. 
Indkomne forslag 


