
Grundejerforeningen Engkrogen 
Referat af bestyrelsesmøde 23. januar 2020 hos Jesper Boye Nielsen, Engkrogen 32 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af sidste møde. 

2. Nabohjælp. 

3. Terrasser, døre, vinduer. 

4. Generalforsamling 2020. 

5. Aktivitetsdag. 

6. Fester. 

7. Hjertestarter. 

8. Næste møde. 

Til stede: Lena, E27; Jesper, E32 (formand); Caroline, E25; Bo, E22. 

Referat: Bo, E22. 

Ad 1 (Referat): Referatet af sidste møde blev godkendt. Bo lægger det på hjemmesiden (er sket). 

Ad 2 (Nabohjælp): Jesper har indhentet mundtlige tilsagn fra de grundejere, på hvis grunde der bliver 

opsat skilte. Jesper står for indkøb af galvaniserede stolper, Caroline for indkøb af skilte og beslag. Lena 

og René har stolpebeton. 

Ad 3 (Terrasser, døre, vinduer): Indtil nu har kun Maria (E36) meldt sig til udvalget sammen med Lena 

(E27). Vi tager dette med på den kommende generalforsamling. 

Ad 4 (Generalforsamling): Vi satser på at låne lokaler i Søborgmagle Kirke endnu en gang. Bo spørger, 

om vi kan holde det en af følgende dage i marts: 10., 17., 18., 19., 24., 25., 26. Bo kontakter Lotte (E12) 

med hensyn til vedtægtsændringer, og foreslår tilføjelse af valg til udvalg (bl.a. festudvalg) som fast 

punkt på dagsordenen til ordinær generalforsamling. Jesper kigger på et udkast til formandens 

beretning. De fire tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller. 

Ad 5 (Aktivitetsdag): Vi sigter mod at afholde aktivitetsdag den 29. februar 2020 kl. 10-14 (evt. med 

tidligere afslutning). Her opsættes Nabohjælps-skilte, og vi sørger for bortskaffelse af den gamle 

snerydder, med mindre den allerede er fjernet i forbindelse med afhentning af storskrald. 

Ad 6 (Fester): Vi talte om, at der er behov for mere end to ansvarlige for hver fest. Vi tager dette med til 

generalforsamlingen. 

Ad 7 (Hjertestarter): Hjertestartere er dyre (~ 14.000 kr), og det er ikke nemt at få tilskud til opsætning, 

hvis der allerede findes en inden for ”rimelig” afstand. Samtidig vil det være nødvendigt at introducere 

til og tilbyde undervisning i brug af hjertestarteren, hvis der opsættes en i grundejerforeningen. Vi 

aftalte at kontakte Hjerteforeningen (Lena), Rotary (Lena), hjerteklub.dk (Bo) og Lions Club (Bo). 

Ad 8 (Næste møde): Torsdag den 13. februar kl. 20 hos Bo (E22). Her forbereder vi indkaldelse til 

generalforsamling mm. 


