Grundejerforeningen Engkrogen
Referat af generalforsamling.
Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Engkrogen den 30.
marts 2011 klokken 19.30. Mødet blev holdt hos Hanne Haarup, Engkrogen 6.
Dagsorden og referat:
1. Valg af dirigent og referent.
a. Dirigent Mogens
b. Referent Jens
2. Formandens beretning v/formand Rasmus Torp
a. Der er kommet mange nye beboere til. Det gælder bla. i numrene
34, 22 og 8.
b. Formanden takker for tilliden, men skulle nogen have lyst til at
prøve kræfter med formandsposten, så trækker den nuværende sig
gerne.
c. Formanden har været til møde i sammenslutningen af
grundejerforeninger (www.grfsamgladsaxe.dk), og intet vigtigt er
at berette fra dette møde.
d. I nr. 13 havde man i det forgangne år en stor vandskade som
grundejerforeningen betalte for gennem en engangsforhøjelse af
kontingentet sidste år. Nordvand har nu overtaget ansvaret for
disse rør. Hans var initiativtager til fælles hjælp med udbedring af
skaden. Tak til Hans og alle der hjalp.
e. Der har været en god vejfest og et dejligt fastelavnsarrangement.
Til vejfesten blev der skrevet en artikel til ”Hjemmet”.
f. Foreningens trailer er flittigt brugt. Over 100 udlån sidste år.
g. Det blev oprindeligt besluttet at købe en snerydder. Den blev i
øvrigt betalt af Fru. Haagesen (DKK 6.000,-) som desværre er
afgået ved døden. Det blev besluttet at vi ikke vidste nok om hvad
dette kommer til at koste, og derfor er punktet om eventuelt køb
af en sådan, udskudt.
h. Formandens beretning godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
a. En grundig gennemgang ved Hanne Haarup. Regnskabet godkendt.
4. Indkomne forslag: Køb af fejemaskine samt finansiering af
denne.
a. Formanden har undersøgt markedet og man kan købe enten en
fejemaskine eller en sneslynge. Det blev ikke besluttet hvilken type

man skulle købe hvis det bliver besluttet at foretage denne
investering (se punkt 2g).
5. Andre indkomne forslag.
a. Vejbump. Der er fart på trafikken på Engkrogen, især fra gæster,
og et vejbump kunne gøre det lidt mere sikkert at færdes på vejen.
Forslaget blev drøftet og der var ikke sikkerhed for at det var det
rigtige at gøre. Det blev besluttet at den kommende bestyrelse
undersøger muligheden nærmere.
b. Det blev vedtaget at kontingentet det kommende år blev fastsat til
DKK 150,6. Valg af bestyrelse
a. Formand: Rasmus Torp, Medlem: Karina Berner-Magnussen,
Suppleant: Kim, Kasser: Hanne. Alle blev valgt.
7. Valg af revisor
a. Ruth. Ruth valgt.
8. Valg
a.
b.
c.
d.

af festudvalg
Sommerfest. Line, Jens, Peter og Karina.
Fastelavn. Hanne fra Mosevej. Hanne finder selv mere hjælp.
Jul. Karina Berner-Magnussen er tovholder.
Loppemarked. Marie, Hanne og Karina.

9. Valg af hjemmesideredaktør
a. Inga. Inga valgt.
10.

Eventuelt
a. Postkasser. De skal alle ud til vejen ultimo 2011. Hvad gør vi?
Mulighederne undersøges af postkasseudvalget. Nina, Inga og
Mogens.
b. Dong. Nedgravning af kabler (strøm). Gadelamper bliver skiftet ud,
samme model som i mosen. (Hans)
c. Kim har fået skiftet tag, men ikke med oprindelig tegl. De valgte
tegl havde en dobbelt fals og var af rigtig god kvalitet. Spørg Kim
hvis nogen af jer skal i gang med samme projekt. Hems. 120 cm. I
højden. Taget kostede DKK 175.000,- alt inkl. Flot resultat.
Retningslinjer for udskiftning af tegl findes ved kommunen (folder)
og retningslinjerne er på vores hjemmeside (vedtægterne). Meld
venligst til bestyrelsen hvis du skal skifte tag, så en eventuel
koordinering kan finde sted med andre i samme situation.
d. Navnerunde.

Tak for en god generalforsamling, til alles deltagelse, til Hanne for at lægge
hus til, og sidst men ikke mindst til alle de valgte for deres frivillige arbejde.

