
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engkrogen – 17. januar 2023 

Tilstede: Maria, Bo, Katrine og Mette 

 

Generalforsamling 2023 

Vi afholder generalforsamling onsdag d. 22. marts kl. 19-21. 

Maria kontakter Søborg Magle Kirke og hører, om vi kan være hos dem. 

Mette sender mail ud til foreningens medlemmer med varsel om generalforsamling, når vi ved, 

om vi kan være i kirken.  

Bestyrelsen vil fremsætte et forslag om at afsætte flere penge til istandsættelse af vendeplad-

sen samt komme med et mere konkret forslag til, hvad der skal gøres, herunder finde ud hvad 

vi må gøre. Maria og Katrine går videre med det.  

Beretning: Husk stor ros til Rasmus fra nr. 5, der har sørget godt for traileren i årets løb. 

Bo sørger for at købe snacks til generalforsamlingen. 

Bo sender en kalenderinvitation til generalforsamlingen til grundejerforeningens medlemmer. 

På næste bestyrelsesmøde laver vi dagsorden for generalforsamlingen, så den kan sendes ud 

til alle 14 dage før. Alle i bestyrelsen tænker over, om der er nogle forslag, vi skal stille. 

 

Økonomi 

Vi har et overskud på 13.000 kroner, da vi har opkrævet kontingenter for 2021 og 2022 samti-

dig, da vi ikke havde opkrævet kontingent for 2021.  

De sidste 4-5 år har vi ikke haft udgifter til hjemmesiden. Men nu overtager Rene ansvaret for 

hjemmesiden, så det vil fremover koste ca. 2000 kroner om året for hosting. Det skal vi huske 

ift. budgettet for 2023. 

Vi skal også huske en post på budgettet, der handler om traileren, da der kommer udgifter til 

vedligehold af denne.  

Regnskabet for 2022 er klar til generalforsamlingen og blevet gennemset af vores interne revi-

sor (Ruth). 

 

Facebook-gruppen 

Lena og Caroline, som tidligere har været bestyrelsesmedlemmer, er administratorer for Face-

book-gruppen. Maria sørger for, at hun også bliver administrator, så der er en fra bestyrelsen 

også er administrator. 

 

Mit-ID 

Vi er blevet kontaktet af foreningens bank angående Mit-ID. Bo, som er kasserer, er nu blevet 

sat op til at tilgå foreningens konto via sit personlige Mit-ID. Vi aftalte, at Mette også får ad-

gang til foreningens konto via Mit-ID. Bo sørger for, at det sættes i værk.  



Fælles henvendelse til kommunen vedr. fjernvarme 

Henrik fra Engkrogen 8 har henvendt sig til bestyrelsen og hørt, om vi kan rette en fælles hen-

vendelse til kommunen angående fjernvarme. Vi drøftede hans henvendelse på mødet. 

Bo skriver et kort resume af status på fjernvarme samt at bestyrelsen vurderer, at det ikke gi-

ver mening at lave en fælles henvendelse til kommunen på baggrund af de politiske beslutnin-

ger, som ligger fast. Dette sendes ud til alle Grundejerforeningens medlemmer.  

Mette sender resumeet ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  

 

Istandsættelse af vendepladsen 

Bestyrelsen vil fremsætte et forslag om at afsætte flere penge til istandsættelse af vendeplad-

sen samt komme med et mere konkret forslag til, hvad der skal gøres, herunder finde ud hvad 

vi må gøre. Maria og Katrine går videre med det. 

 

Fyrværkeri 

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en grundejer om oprydning af fyrværkeri-affald på ve-

jen. Maria skriver ud på Facebook og hører, om det er nogen fra vejen, der har fyret af og 

mangler at rydde op. Hvis det ikke er nogen fra vejen, rydder bestyrelsen det væk.  

 

Næste bestyrelsesmøde 

Mandag d. 20. februar  


