Referat af Generalforsamling i grundejerforeningen Engkrogen
Torsdag d. 7 maj 2015.

1. Valg af dirigent og referent.
Mogens blev dirigent, Hans referent.
2. Formandens beretning.
Se bilag

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Vi har meldt os ud af Sammenslutningen af
Grundejerforeninger, da vi ikke føler, at vi får udbytte af medlemskabet. Dermed
sparer vi også kontingentet.

4. Valg af bestyrelse og suppleant.
Marianne genvalgt som formand
Hanne genvalgt som kasserer
Karina genvalgt som bestyrelsesmedlem
5. Valg af revisor.
Ruth genvalgt som revisor.
6. Det videre forløb af godkendelse af sekundært byggeri.
Alle har nu tilsluttet sig Principperne for bebyggelse. De vil nu blive sendt til
Byggesagsafdelingen i Kommunen. Principperne vil fremover gælde som en
forlængelse af den fortsat gældende deklaration af 8.1.1948.
Det videre forløb for den enkelte grundejer der har bygninger, der ikke er givet
tilladelser til, er at gå ind på Gladsaxe Kommunes hjemmeside, og der at oprette en
byggesag.
I finder det under / byg og Bolig/ Skal du bygge?
Kommunen ser gerne det sker inden sommerferien.
Bestyrelsen vil udarbejde en pjece til ny tilflyttere med almene oplysninger om
grundejerforeningen, og specielt om de principper for byggeri der nu er gældende.
7. Hjemmesiden.
Der er p.t. ingen ansvarlig for hjemmesiden. Hjemmesiden er lavet i HTML.
Hanne nr. 18 vil gerne føre den videre.
Anders vil gerne hjælpe med at få den til at køre med enklere værktøjer.
8. Parkeringsforhold.
Der er problemer med mange biler på vejen. Vi opfordrer til, hvis det er muligt, at
parkere i egen indkørsel.

Marianne vil henvende sig til Kommunen om skiltning ved vendepladsen.
Vi opfordrer til at der ryddes op på vendepladsen, og vi prøver at finde en anden plads
til traileren.
9. Fastlæggelse af kontingent.
Kontingentet forbliver uændret 150 kr.
10. Eventuelt.
Karina vil gerne være initiativtager til Sommer festen og til Julefesten.
Fastelavnsfest Karen ? Mathilde ?
Loppevejsudvalget: Hanne nr. 18 og Marie nr. 9.

Hans

