
Grundejerforeningen Engkrogen
Referat af ordinær generalforsamling 2022
Tirsdag den 26. april 2022 kl. 19-20 i Søborgmagle Kirke

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse (og godkendelse) af regnskab.
4. Valg af bestyrelse og suppleant.
5. Valg af revisor.
6. Nedsættelse af festudvalg og evt. andre stående udvalg.
7. Indkomne forslag.
8. Fastlæggelse af kontingent.
9. Eventuelt.

Til stede:
Caroline (bestyrelsesmedlem)
Hans, E3
Rasmus, E5
Henrik, E8
Eva, E11
Morten, E12
Lotte, E12
Emma, E13
Henrik, E15
Bo, E22 (kasserer)
Helle, E23
Anders, E26
Ruth, E30 (revisor)
Thomas, E34
Maria, E36 (formand)
Signe, E38
Katrine, M27

Ad 1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Hans (E3). Referent: Bo (E22).

Ad 2. Bestyrelsens beretning v/Maria (formand).
Beretningen afspejlede, at aktiviteten har været mindre end sædvanligt pga. COVID-19. Der er 
brugt en del kræfter på at få en ny bankkonto med mindre gebyrbetaling. Initiativerne med 
vendeplads og ensartetheds-principper har ligget stille, men kommer nok i gang igen.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Bo (E22) fremlagde regnskabet. Kontingent for 2021 er først opkrævet i 2022, da den nye 
bankkonto var kommet på plads, så ingen indtægter i 2021. Regnskabet blev enstemmigt 
godkendt.



Ad 4. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
Maria (E36) og Mette (E4) blev genvalgt til bestyrelsen. Katrine (M27) og Bo (E22) blev valgt som 

nye bestyrelsesmedlemmer. 

Ad 5. Valg af revisor. 
Ruth blev genvalgt som revisor. 

Ad 6. Nedsættelse af udvalg. 
Fastelavn: Karen (E24) ved fuldmagt. 
Sommerfest/Loppemarked: Emma (E13), Lena og/eller Ren (E27), Henrik (E15), Maria (E36), 

Mette (E19). 
Julefest: Helle (E23), Bo (E22), Line (E26). 

Ad 7. Indkomne forslag. 
Forslaget om skriftlig kommunikation fra bestyrelsen pr. email blev enstemmigt vedtaget med den 
tilføjelse, at indkaldelse til generalforsamling (også) udsendes som kalender-invitation. 
Rasmus (E5) meldte sig til at overtage ansvaret for traileren fra Hans (E3). 
Vedr. forslaget om tilmelding fil venteliste for fjernvarme fortalte Caroline, at kommunen har 
oplyst, at der planlægges udrulning af fjernvarme i vores område i 2024-2026, og at der ikke er 

mulighed for at fremrykke dette. 

Ad 8. Fastlæggelse af kontingent. 
Bestyrelsens forslag om at bevare kontingentet på 250 kr. blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 9. Eventuelt. 
Intet. 

Gladsaxe, den 3. maj 2022 

Hans, E3 
(dirigent) 


