
Referat af Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Maglekrogen d. 5. 

feb. 2020 

Deltagere: Jesper Sandberg, Kirsten Klie, Allis Ougaard, Elin Kristensen 

 

1. Fastelavn 

 

Der afholdes Fastelavn på legepladsen søndag d. 23. februar fra kl. 10.00. 

Allis udsender invitationer og laver slikposer; Jesper indkøber 

fastelavnstønder. 

 

2. Søborg El 

 

Vi har modtaget en faktura fra Søborg El vedr. ændring af stiklednings-

sikring fra 25A til 35A i rækken på Lauggårds Alle, da man har været ude 

for strømsvigt flere gange. Fakturaen betales inden 10. februar. 

 

3. Vejlaug 

Ved vejlaugsmødet d. 4. december 2019 blev der nedsat en arbejds-

gruppe, som skulle komme med forslag til, hvorledes vi griber det an mht 

vores nye ansvar for vejen. Bjarne Møller, som er med i arbejdsgruppen, 

sendte 21. januar en mail til Elin med en række spørgsmål, som blev 

besvaret 22. januar. Bestyrelsen afventer at høre, hvor langt arbejds-

gruppen er kommet, da det er tanken at emnet bliver taget op på dette 

års Generalforsamling. 

4. Hjemmesiden 

Hjemmesiden er i princippet ok nu, men der foreligger lidt arbejde med at 

overføre bestyrelsesreferater mv. til hjemmesiden, samt tage et sidste kig 

på stavefejl mv. Der skal også findes ud af, hvor e-mails havner, hvis 

nogen skulle finde på at skrive til den e-mail adresse, der ligger på 

hjemmesiden. 

Allis tilbød at lægge referaterne på hjemmesiden, når Elin har sendt dem 

til hende. 

5. SparNord 

 

Elin havde opdaget at SparNord på Årsoversigten er begyndt at kalde 

vores konto en Driftskonto i stedet for en Foreningskonto og 

rapporteringen til SKAT så også anderledes ud, end den plejer. Elin har 

efterfølgende talt med SparNord som forsikrede, at navneændringen ikke 

har nogen betydning for det, der bliver rapporteret til SKAT. 

 



6. Generalforsamling 

 

Det er planen at generalforsamlingen vil blive afholdt uge 13. Kirsten 

checker med Søborgmagle Kirke, hvornår i den uge, vi kan låne et lokale. 

 

7. Nabohjælp 

På Vejlaugsmødet blev der talt lidt om at opfordre grundejerforeningens 

medlemmer om at blive medlem på Nabohjælp. Dette vil blive et punkt på 

Generalforsamlingens agenda. I mellemtiden ansøger Kirsten Gladsaxe 

Kommune om tilladelse til at sætte et NABOHJÆLP skilt op. 

På generalforsamlingen vil der så blive lavet en afstemning om, hvorvidt 

vi skal sætte et skilt op eller ej – meningerne er delte, men skulle det 

blive et ja, så er tilladelsen til at sætte skiltet op, i hvert fald indhentet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin/10. februar 2020 


