Referat af Engkrogens Grundejerforenings generalforsamling d. 12 marts.

VIGTIGT!
SE UNDER "INDKOMNE FORSLAG" OM FACADEMALING!
Formandens beretning, kloakdiskussion og tak:
Formand Henrik aflagde sin beretning. Der var dog ikke sket det store. Han forklarede at
kommunen kigger lidt løst på forbedring af vandmiljøet.
Det er blevet undersøgt om vi har problemer med vores kloaksystem. Ane havde ringet til
kommunen, som mente, der ikke var problemer med den type kloaksystem, som vi råder over.
Alligevel besluttede vi, at lade det være en happening til sommerfesten, at lade vand løbe fra
dækslet i den ene ende af Engkrogen til den anden. Løber det fint igennem er alt godt. I modsat
fald, så må vi finde ud af hvad vi så skal gøre.
Henrik og os andre takkede festudvalget. Det har været nogle herlige fester.
Inga fik stor ros og rødvin for hjemmesiden www.engkrogen.dk. Leif skal have tak for sin
medvirken i bestyrelsen.

Fremlæggelse af regnskab:
Der kommer næste år en ny post på regnskabet. Det bliver hjemmesiden, som koster 700 kroner i
alt. Det blev enstemmigt vedtaget.

Valg af bestyrelse, suppleant og revisor:
Henrik trådte tilbage som formand. Ane stillede op i stedet og blev valgt.
Hanne valgt som kasserer. Ane var det tidligere, men kunne ikke fortsætte, da hun blev formand.
Anders blev valgt til bestyrelsen.
Inga blev revisor.
Kim blev suppleant.
Forslag fra bestyrelsen:
Hjemmesiden blev godkendt. Det var den ikke før, til trods for den fungerer i bedste velgående.
Der blev foreslået et samlet rammebeløb til fest er på 3400 kr i stedet for penge til hver enkelt
fest. Det steg hurtigt til 5000, da forsamlingen kom i tanke om at forening en fylder 60 i år.
Hanne mente, at det var godt for børn at markere den slags ti ng. Alle var enige, så vi får nok en
jubilæumsfest. Formentlig til sommer.

Der skulle nedsættes festudvalg. Folk opfordres til at melde sig til. Særligt til sommerfesten.
Line, Jesper og Kim blev valgt. Andre må gerne melde sig til.
Stine og Susan tager julefesten og fastelavn.
Indkomne forslag
Anders udtrykte frustration over valg af maling til vores facader. Han havde siddet i
malerudvalget, hvor han mente, det var blevet bestemt, at der skulle anvendes silikatmaling til
facaderne. Alligevel har nr. 12 malet med silikonemaling og det er blevet gængs, at den skulle
bruges af alle. Det kunne ikke helt afklares, hvor misforståelsen var opstået, men det blev
besluttet, at malerudvalget, der består af Anders, Helle, Ruth og Susan, sætter sig sammen og
taler videre om tingene hurtigst muligt. De blev opfordret til at indkalde faglig hjælp til at
rådføre sig med. Der vil dernæst blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor den
endelige beslutning tages.
Det skal siges, at farvevalget stadig står ved magt. Det er selve typen af maling, der er til
diskussion. Anders argumenterede for at en silikatmaling i højere grad bevarer facaden, hvor en
sillikonemaling minder mere om en plasticdug.
DER SKAL ALTSÅ IKKE MALES FORELØBIG. DEM; ER HAR BESTILT EN MALER I
PÅSKEN, SKAL AFLYSE DET!

