
Referat af Grundejerforeningen Maglekrogens Generalforsamling 

d. 3. april 2019 

Deltagere: Se venligst vedhæftede liste. 

Referent: Elin 

1. Valg af dirigent 

Jesper valgt som dirigent 

2. Formandsberetning 

 

Jesper bød velkommen og aflagde formandsberetning. Et af beretningens 

emner var den nye hjemmeside, som nu er gået i luften under det gamle 

navn: maglekrogen.dk. 

Jesper sagde bl.a. at alle opfordres til at kigge på hjemmesiden og lade 

bestyrelsen vide, hvis der er noget i den, man ikke synes er i orden. Der 

er stadig et par løse ender, som bestyrelsen får styr på. 

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen uden 

kommentarer. Formandsberetningen er også vedhæftet referatet. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag 

Regnskabet for 2018 blev fremlagt. Det affødte ingen kommentarer. 

Bestyrelsens forslag til 2019 budget blev gennemgået og diskuteret.  

Det blev besluttet at hæve beløbet afsat til legepladsen fra kr. 2500 til 

5000. 

Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag fra medlemmer, men havde selv 

to emner til diskussion: 

1. Radon 

 

Emnet blev grundigt diskuteret og flere af medlemmerne har fået 

foretaget målinger og resultaterne var meget forskellige i de forskellige 

huse. 

Det generelle råd var at sørge for god udluftning. 

Man er velkommen til at kontakte dem, der har fået foretaget 

målinger, hvis man brug for lidt input: 

Anja Jensen – L56 

Morten Hesthaven – M20 

Marianne og Leif – M14 



2. Kommunens brev vedr. opsigelse af vejbidragsaftale 

Der blev redegjort for situationen, der betyder at vi ved udgangen af 

2019 ikke mere har en aftale med Gladsaxe Kommune om bl.a. 

snerydning og vedligehold af vej/fortov. 

Det blev besluttet ikke at gøre noget før kommunen har afholdt det 

møde, der henvises til i brevet. 

Det er dog vigtigt at vi får undersøgt forsikringsbetingelserne, når vi 

selv skal til at have ansvar for vedligeholdelse af vejen. 

5. Fastsættelse af kontingent 

Generalforsamlingen besluttede at bibeholde årskontingentet på kr. 

600,00.  

Elin M22 sender opkrævning ud pr. mail. 

6. Valg af bestyrelse 

Elin M 22 var på valg og blev genvalgt. 

Jesper M28, Allis M19 og Kirsten L58 var ikke på valg. 

7. Valg af revisor 

 

Jens Peter M8 blev genvalgt til revisor 

 

8. Valg af bestyrelsessuppleant 

Der blev ikke valgt en bestyrelsessuppleant 

9. Valg af revisorsuppleant 

 

Der blev ikke valgt en revisorsuppleant 

 

10.  Eventuelt 

Der blev henstillet til at man kigger i sin have om man har træer, der er 

så store, at de trænger til at blive beskåret for ikke at skygge for 

naboerne. 

Legepladsdagen er sat til lørdag d. 4. maj kl. 10.00. 

 

Allis sender invitation ud nærmere datoen. 


