
Formandens beretning om Engkrogen 2008

Fester
Også i år har været et festligt år. Vi er startet med en fastelavnsfest med et imponerende fremmøde. 
Så kom et lille intermezzo med lagkage for enden af vejen for at fejre grundejerforeningens 60 års
fødselsdag. Jubilæet blev også et tema for årets sommerfest, der i anledning af jubilæet var gjort 
ekstra festlig. Desværre blev festen holdt på en våd dag.  Året afsluttede med julemandens komme, 
julehygge, sang og slikposer til børnene. Mange tak til alle involverede i de mange fester. 

Bestyrelsen
I bestyrelsen har der været ganske roligt og der har kun været få emner, som vi har vendt i årets løb. 

Ved sidste generalforsamling var der nogen debat om hvilken type maling, der skulle anvendes til 
facaderne. Det betød, at Facadeudvalget trådte ekstraordinært sammen og besluttede sig for at 
anbefale slikonemaling. Over sommeren er flere huse blevet malet. Der var tale om en 
ekstraordinær generalforsamling, men den blev aldrig afholdt. 

I foråret blev vi kontaktet af Nordisk Film, der spurgte om de måtte optage en børnefilm 
”Superbror” på vejen.  Hovedpersonen skulle bo i Engkrogen 10. Resultatet blev at vi nogle dage i 
august kunne følge med i hvordan et filmhold arbejder. Vi må væbne os med tålmodighed for 
filmen er først klar til slutningen af 2009. 

Ved sidste generalforsamling drøftede vi om der er behov for at få undersøgt vores kloakker. Efter 
at have talt med Gladsaxe kommune og fået at vide, at vi er så heldige at have gamle kloakker fra 
den tid, hvor de blev bygget ordentligt, besluttede vi at lave en lille selvtest af kloakkerne inden vi 
evt. bruger penge på at få et TV hold forbi.  Bestyrelsen gennemførte selvtesten i sommers ved at 
løfte dækslet på vores kloakker og skylle noget vand igennem. Vandet løb fint og der var ingen 
dårlig lugt. Så vi lukkede låget og har ikke tænkt os at gøre yderligere.  

I september havde bestyrelsen en god dialog med Hans (nr . 3) om hans nye tag. Hans fortalte 
bestyrelsen om sine planer. Bestyrelsen synes de lød fornuftige og rundsendte samtidig et referat af 
vores drøftelser, så alle i foreningen var forberedte på, hvad der var i gærde i nr. 3. Hans har brugt 
tagsten, af samme type som de der originalt er på husene. De kan glædeligvis fås endnu.

Hanne har ringet til Dong og spurgt til hvornår vi får lagt kabler på Engkrongen.  Det vides ikke 
helt præcist, men vi står langt nede på listen, så der går nok en 2-3 år. 

Inga sørger for at hjemmesiden løbende bliver opdateret. Har I været inde og se de seneste billeder 
fra årets fester og læse om nyt fra kabelforeningen om kanalerne? Vi kan bruge flere nye billeder og 
tegninger – har I f.eks. børnetegninger? 

I sommers blev vi udsat for graffiti på vejen. Kommunen har desværre ikke ressourcer til at fjerne 
den slags, men takket være gode kræfter på vejen er grafittien nu spulet væk. Tak til Hans og Hanne 
for deres indsats. 

Kommunen
I slutningen af året kom kommunen med et udspil til Ny Agenda 21 –plan og en ny Affaldsplan til 
debat. Agenda 21 handler om initiativer til en bæredygnig udvikling og en grøn adfærd i 
kommunen. Affaldsplanen handler om, hvordan kommunen vil leve op til sine mål om at forebygge 
dannelsen af affald, at udnytte ressourcerne i affaldet bedre og øve kvaliteten i kommunens 
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affaldsordninger. Grundejerforeningen har ikke bidraget til debatten, men hvis nogle er 
interesserede, har jeg rigeligt materiale. 

Sammenslutningen 
Sammenslutningen har bedt om input til en Trafiksikkerhedsplan. Alle forslag er videregivet og 
medtaget i sammenslutningens input til trafiksikkerhedsforbedringer i Gladsaxe.

Sammenslutningen har holdt delegertmøde. Her blev deltagerne bl.a. opfordret til at informere om 
de nye regler for elinstallationer. Alle ejendomme med HFI relæ skal have det udskiftet til et HPFI 
anlæg pr. 1. juli 2008. Udover at HFI relæ nu er ulovlige har de også den ulempe, at nye hvidevarer, 
TV udstyr m.v. kan gå i stykker, idet de ikke længere bygges til at klare den belastning, det er at 
have et HFI anlæg.  Opfordringen er hermed givet videre. 

Mange hilsener
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