
Referat af Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Maglekrogen den 4. 

juni 2020 

Deltagere: Allis Ougaard, Jesper Sandberg, Elin Kristensen 

Gæst: Søren Holgersen fra Arbejdsgruppen for vejdriften 

Afbud: Kirsten Klie  

 

1. Vejdrift/Vedtægtsændringer 

Bestyrelsen gennemgik udkast til vedtægtsændringer vedr. vejdriften 

sammen med Søren Holgersen. Der var nogle får rettelser. Søren sender 

revideret udkast til Elin, således at udkastet vedhæftes indkaldelse til 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsen havde fra Leif Hansen modtaget tilbud på hhv snerydning og 

vedligehold af vejen fra Snevagten A/S samt på vedligehold af vejbrønde 

fra Norva 24 Danmark A/S. Tilbudene er afhængige af at Lauggårdsvænge 

og Mosekrogen også deltager. 

Maglekrogens andel af udgifterne vil i givet fald beløbe sig til omkring kr. 

14.000 om året. 

Søren Holgersen forlod herefter mødet. 

2. Vejdriften/Kontingent 

 

Størrelsen på det årlige vejdriftskontingent blev herefter diskuteret. 

Bestyrelsen kom frem til et beløb kr. 1000 om året, hvilket vil blive 

foreslået på generalforsamlingen. Beløbets størrelse vil dække de 

ovenstående årlige udgifter til vejvedligehold og samtidig vil der være sat 

et beløb til side til uforudsete udgifter og evt. senere større reparationer. 

 

3. Fældning af træ ved legepladsen 

 

Elin har sendt svar til Jens Peter Vejbæk vedr. hans mundtlige 

henvendelse om tilladelse til at fælde et træ ved legepladsen. Svaret er 

identisk med den tekst, der står i bestyrelsesreferatet fra mødet d. 27. 

maj 2020. Derudover blev Jens Peter opfordret til at sende et skriftligt 

forslag til denne træfældning til bestyrelsen forud for generalforsamlingen, 

således at punktet kan blive behandlet dér. 

 

 

 

 

 



4. Generalforsamling 2020 

Beboerne i de to boliger i L48 – Kim Knap og Morten Jacobsen – har 

takket ja til at blive medlem af Grundejerforeningen og skal derfor 

inviteres med til generalforsamlingen. 

Elin tager kontakt for at få deres mailadresser. 

Indkaldelse til generalforsamlingen bliver udsendt senest 11. juni, 

forudsat at forsamlingsforbuddet bliver ændret til at mindst 30 personer 

kan forsamles. 

Bilag til indkaldelsen bliver regnskab 2019 og budget 2020, samt forslag 

til vedtægtsændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin/5. juni 2020 


