
Grundejerforeningen Engkrogen 
Referat af bestyrelsesmøde 21. november 2019 hos Bo Brandt, Engkrogen 22 
 

Dagsorden: 

1. Nabohjælp. 

2. Nyhedsbrev. 

3. Terrasser, døre, vinduer. 

4. Referater af tidligere bestyrelsesmøder. 

5. GDPR. 

6. Aktivitetsdag. 

7. Snerydder. 

8. Fjernvarme. 

9. Fibernet. 

10. Velkomstfolder. 

11. Fester. 

12. Afhentning af dagrenovation over jul og nytår. 

13. Hjertestarter. 

14. Næste møde. 

Til stede: Lena Remond Petersen, E27; Jesper, E32 (formand); Bo, E22. 

Referat: Bo, E22. 

Ad 1 (Nabohjælp): Vi startede bestyrelsesmødet med at besigtige mulige opsætningssteder for skilte, inkl. inspiration 

fra nabo-grundejerforeningerne i området. Planen er i første omgang at bede de grundejere, på hvis grunde skiltene 

skulle stå, om tilladelse (Jesper). Herefter ansøger vi kommunen om tilladelse, og endelig indkøbes skiltene. 

Ad 2 (Nyhedsbrev): Mange roser til Lena for arbejdet med nyhedsbrevet, som var fremsendt i udkast inden mødet. 

Ad 3 (Terrasser, døre, vinduer): Vil være indeholdt i nyhedsbrevet. 

Ad 4 (Referater): De gamle referater blev godkendt til publicering med en enkelt præcisering. Bo lægger dem op på 

hjemmesiden (er gjort). 

Ad 5 (GDPR): Det tidligere udsendte udkast blev godkendt. Bo lægger det op på hjemmesiden (er gjort). 

Ad 6 (Aktivitetsdag): Når Nabohjælp-skiltene er klar til opsætning, indkalder vi til en aktivitetsdag i foreningen til at 

udføre arbejdet, og sikkert også andet. 

Ad 7 (Snerydder): Den gamle snerydder skal sendes til genbrug. Hvis den bliver taget som storskrald, vil det være 

løsningen, ellers må vi køre den på genbrugspladsen. 

Ad 8 (Fjernvarme): Hverken kommunen eller varmeforsyningen har aktuelle planer om at udrulle fjernvarme i vores 

grundejerforening. 

Ad 9 (Fibernet): Oplysninger kommer med i nyhedsbrevet. 

Ad 10 (Velkomstfolder): Lena arbejder på en velkomstfolder til nyankomne. 

Ad 11 (Fester): Oplysninger kommer med i nyhedsbrevet. 

Ad 12 (Dagrenovation): Der er arrangeret en ekstra afhentning søndag den 29. december 2019. 

Ad 12 (Hjertestarter): Vi talte om at ansøge om en hjertestarter til foreningen, da der er ret langt til den nærmeste. 

Ad 14 (Næste møde): Vi arbejder med to muligheder i januar: Torsdag den 9. kl. 13 eller tirsdag den 14. kl. 20. 


