
  

Referat fra generalforsamlingen 7.4.16 

  

1) Valg af dirigent og referent 

  

Hans blev valgt som dirigent og Susan som referent uden kampvalg :-) 

  

2) Formandens beretning 

  

Mariannes beretning var meget kort, for intet er sket udover det sædvanlige med 3 vejfester, sommer, fastelavn og jul, samt et 

planlagt loppemarked, som blev aflyst pga. vejret. 

Alt har åndet fred og ro på Engkrogen siden sidste generalforsamling.  

  

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

  

Hanne forklarede regnskabet og hun fortalte, at der nu ikke kan komme overraskelser i forhold til reparation af vandrør og 

kloakledninger, da kommunen har overtaget forpligtelsen. Udgifterne  i 2015 har primært været til afholdelse af vejfester. Det 

drøftes at anskaffe nogle nye pavilloner, da de gamle er ved at være slidte. Det var der opbakning til. Regnskabet 

bliver godkendt. 

  

4) Valg af bestyrelse og suppleant 

  

Bestyrelsen stiller op igen. Karina er dog ikke mødt, men det formodes, at hun ønsker at fortsætte. Bestyrelsen bliver valgt 

uden kampvalg, men med stort applaus.  

  

5) Valg af revisor 

  

Ruth blev valgt igen med Jesper som suppleant. 

  

6) Hjemmeside 

  

Hjemmesiden er ikke rigtig blevet passet fordi Inga er flyttet. Hanne  i nummer  18vil gerne tage over, men siden skal over i et 

anden layout, for at det er muligt. Anders ved at Kristoffer kender en, som måske kan lave det for os. Anders tænker at prisen 

vil være omkring 5000 kr. Anders vil godt hjælpe Hanne med at få det nye layout i gang, men har ikke tid til at lave selve 

layoutet. Anders vil prøve at få fat på fyren, som kan lave den. Der bevilges 5000 kr. til betaling. 

  

Bestyrelsen har en fælles mail adresse på vejens beboer, men Marianne og Hannes mail adresser er de eneste, som ligger 

offentligt tilgængelige på hjemmesiden.  Hvis man vil have noget ud på mail til alle beboer, kan det gå gennem dem. 

  

7) Fastlæggelse af kontingent. 

  

Hanne foreslog uændret kontingent. 150 kr. pr husstand. Måske med en forhøjelse til næste år, hvis der kommer udgifter på 

hjemmesiden. 

  

8) Evt. 

  

Ruth, Valdemar og Susan laver sommerfest i august. 

Marie og Hanne, som ikke er til generalforsamlingen laver loppemarkedet dagen efter, hvis de fortsat har lyst til at stå for 

arrangementet. 

Line og Valdemar står for julefesten 

Karen og Karina (hvis de vil) står for fastelavnsfesten 

  

Mogens som er flyttet har stået for traileren. Hans tager posten fremover. 

  

Valdemar fortalte, at han har set rotter på en af terrassen på Mosevej, hvor der bliver fodret fugle. Det er anmeldt til 

kommunen.  

  

Marianne fortalte, at der om 6-7 år vil blive lagt fjernvarme ind til Engkrogens husstande. Anders mener dog, at det er 

tvivlsomt om de små husstande nogen siden for det tilbudt, da kommunen satser på de store ejendomme. 

  

Vendepladsen roder. Valdemar og Ruth vil rydde op. Hanne nummer 6 har skrevet til kommunen om beskæring af træerne, 



men der er vist ikke sket noget. Jesper vil følge op på det. 

  

 


