
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engkrogen – 11. maj 2022

Tilstede: Maria, Bo, Katrine og Mette

1 Konstituering af bestyrelsen

Mette Bertelsen, Engkrogen nr. 4, vælges til formand for bestyrelsen. 

Lena og Caroline, der ikke længere er med i bestyrelsen, skal tages ud af foreningens konto, 
mens Katrine, som er nyt bestyrelsesmedlem, skal sættes ind i kontoen. Bo sørger for dette.

Bo sørger samtidig for, at Katrine får adgang til grundejerforeningens mailadresse. 

2 Møde om fjernvarme i Maglegårdskvarteret

Grundejerforeningen Grønnemosegård og Grundejerforeningen Søborgmagle er gået sammen 
om at lave et informationsmøde om fjernvarme d. 23. maj, da det er besluttet, at der skal 
fjernvarme til Maglegårdskvarteret. Direktøren for Gladsaxe Fjernvarme vil komme og fortælle 
om planerne. De to grundejerforeninger har inviteret vores grundejerforening med til mødet. 

Mødet videreformidles til resten af grundejerne via mail og Facebook. Bo deltager i mødet på 
bestyrelsens vegne. Bo har efterfølgende lavet et referat af mødet, som er lagt på 
hjemmesiden.

3 Istandsættelse af vendepladsen

På generalforsamlingen i 2019 blev der afsat penge til at istandsætte vendepladsen, så den 
bliver mere hyggelig og brugbar for beboerne. Det har været sat på pause pga. corona. 
Arbejdet igangsættes nu hen over sommeren. Maria og Katrine deltager i arbejdet fra 
bestyrelsen sammen med den arbejdsgruppe, der blev nedsat til at foretage arbejdet. 

4 Drøftelse af ensartethedsprincip

Mette har deltaget i et møde med kommunen sammen med Lars fra Engkrogen 40, der ønsker 
at lave en tilbygning til sit enderækkehus. Mette refererede fra mødet med kommunen. 

Bestyrelsen drøftede muligheden for at lave et ensartethedsprincip på nogle af de mest almene
ting, som beboerne har fået lavet i tidens løb for at få det godkendt i kommunen, eksempelvis 
hemsvinduer, lys ved hoveddøren mv. Lena fra Engkrogen 27 vil muligvis gå videre med dette.

Næste bestyrelsesmøde er d. 28. juni kl. 19.30 hos Maria.


