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Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Engdraget  
d. 30.april 2019. 

 

Sted: Allerød Musikskole 

Antal stemmeberettigede (inkl. fuldmagter): 16 

Dirigent: Niels Berthelsen 

Referent: Rikke Samson 

 
Dagsorden (i følge vedtægterne): 

1 Valg af dirigent 

2 Formanden aflægger beretning 

3 Kassereren aflægger beretning 

4 Indkomne forslag 

5 Fastsættelse af kontingent 

6 Valg af formand/kasserer 

7 Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer 

8 Valg af bestyrelsessuppleant 

9 Valg af 2 bilagskontrollanter 

10 Valg af bilagskontrollantsuppleant 

11 Valg af udvalg 

12 Eventuelt 

 
 
Pkt. 1) Valg af dirigent: 
Niels Bertelsen blev valgt til dirigent. Han konstaterede efterfølgende, at generalforsamlin-
gen var lovligt indkaldt. 
 
Pkt. 2) Formanden aflægger beretning: 
Formanden (FM) præsenterede bestyrelsen, hvoraf følgende var til stede: Morten Als Pe-
dersen, formand.  Rolf Graae, næstformand, Rikke Samson, sekretær, Preben Ougaard, 
kasserer og Stig Nielsen, suppleant. Ikke til stede var: Lise Olsson, bestyrelsesmedlem. 
 
Arrangementer i løbet af 2018: 

 Fastelavn, sædvanligt arrangement med tøndeslagning, slikposer og varm kakao (35-40 

tilmeldte), hyggeligt. 

 Sct. Hans – aflyst pga. tørke og afbrændingsforbud. 

 1 Arbejdsdag – med væsentligt bedre fremmøde end sædvanligt. Der var lavet et godt 

forarbejde fra Beplantningsudvalget, og vi fik lavet en masse gode og vigtige ting ved 

både legepladser, veje og øvrige fællesarealer. Alle havde en hyggelig dag med frokost 

i det grønne. Næste arbejdsdag er 15. sept. 2019. 

 
Opgaver i årets løb: 
Beskæring af træerne langs Engdraget: 
Alle træerne langs vore veje – hovedsageligt Engdraget – er blevet beskåret. På nær nog-
le ganske få træer, er der ikke gjort noget ved dem i 30 år, så vi håber, at de alle overlever 
beskæringen. To af træerne var så store, at det ikke var muligt at beskære dem De er fæl-
det, og vi overvejer at plante nye træer. 
Arbejdet blev udført af det samme firma, som beskar det store træ i 2017 med et godt re-
sultat. 
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Fællesantenneanlæg: 

 Aftalen med YouSee kører efterhånden stabilt. 

 Bindingsperioden med YouSee er udløbet. Vi kan således ændre aftalen, såfremt et 

flertal måtte ønske dette. 

 Den enkelte ejer i foreningen kan nu framelde TV-pakken helt som følge af en lov æn-

dring. En eventuel opsigelse skal sendes skriftligt til kasseren. Detaljer om dette kan 

findes på  hjemmesiden gf-engdraget.dk. 

 
Udbygning af motorvejen ud for vores bebyggelse. 

 Siden 2016 har bestyrelsen deltaget i et udvalgsarbejde med det formål at sikre, at en 

eventuel udviddelse af motorvejen, ikke øger støjbelastningen i vores område. Støjni-

veauet er allerede med den eksisterende trafik over det tilladte niveau. Bestyrelsen vil 

arbejde for, at der er fokus på, at støjniveauet er i centralt i den politiske behandling af 

projektet. 

 Der har været afholdt en lang række møder i 2018 - herunder et møde med Borgmeste-

ren 15. maj 2018. I oktober 2018 blev der afholdt to offentlige høringsmøder, hvor de 

forskellige projekter blev beskrevet. 

Det er i 2019 politisk besluttet, at man vil etablere den foreslåede løsning. I den ligger, 
at vores støjvold skal forhøjes til 9 meter langs hele vejen. Beregninger viser, at vores 
område vil opleve et faldende støjniveau – teoretisk set! 
 

Veje/vejfond: Der er ikke foretaget andet end normalt vedligehold. På kontoen står der 
250.000 kr. Bestyrelsen forsøger at tage belægningsfejl i ”opløbet”. 

 
Hastighedsdæmpende foranstaltninger. 

 Bestyrelsen har ikke foretaget sig noget på den front, selvom det absolut kunne være til-

trængt en gang imellem. 

 

Græsslåning. 

 Det blev i 2017 besluttet at få græsslåningen udført af entreprenør . Den indgåede kon-

trakter fornyet i 2019. Bestyrelsen har solgt den gamle traktor i 2018. 

 

Farremosen 

 En efterhånden lang række virksomheder har søgt tilladelse til at etablere produktion i 

Farremosen. Disse omfatter Pankas, Remco, SCT, Lagerhotel og Farum Fjernvarme. 

 Foreningen har i samarbejde med andre grundejerforeninger og borgerinitiativer ind-

sendt høringssvar og klager til Byråd og politikere. Det indsendte materiale omfatter 

klager, der skal sikre, at foreningens medlemmer ikke belastes af lugt og støjgener, 

samt at vores grundvand sikres bedst muligt. 

 

Søparken 

 Udkørslen fra Søparken til Lyngevej blev midlertidigt lukket i 2018. Der herskede en be-

kymring for, at det kunne føre til forøget gennemkørsel gennem vores område. Kommu-

nen har på den baggrund gennemført en ekstra trafiktælling, der viser, at det ikke er til-

fældet.  

 
Formandens beretning blev godkendt. 
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Pkt. 3) Kassereren aflægger beretning: 
 
Kasseren kommenterede regnskabets noter og berettede, at regnskabet er blevet revide-
ret og godkendt af bilagskontrollanterne. 
 
Regnskabet og kassererens beretning blev godkendt. 
 
 
Pkt. 4) Indkomne forslag: 
 

A. Forslagsstiller: Bestyrelsen. 
  Forslag: Det foreslås, at Bestyrelsen fremadrettet kan benytte E-mail til al kommu-

nikation til medlemmerne.  
  Motivering: I dag er der krav om, at enkelte udsendelser skal ske pr. brev. Det er 

både besværligt og et unødigt ressourceforbrug. Forslaget indebærer, at alle med-
lemmer skal oplyse en E-mail adresse til Bestyrelsen. Bestyrelsen vil kun benytte 
denne E-mail til foreningens formål, og videregiver ikke E- mail adresser til andre 
såvel internt som eksternt. Bestyrelsen kan efter ansøgning undtage enkelte beboe-
re fra kravet om E-kommunikation, og vil i så fald aftale anden kommunikations-
form. Forslaget indføres ved en tilpasning af vedtægterne.  

 
  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  
 
B. Forslagsstiller: Bestyrelsen.  
  Forslag: det foreslås at nedlægge sandkassen ved Søvangen og erstatte denne 

med græs.  
  Motivering: Sandkassen henstår ubrugt og fuld af ukrudt. Den benyttes kun som 

kattetoilet. Bestyrelsen har ved rundspørge til de omkringliggende husstande fået 
tilkendegivelse på, at den kan nedlægges.  

 
  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.   
 
C. Forslagsstiller: Gitte Lykke, Søvangen 50.  
  Forslag: Det foreslås, at der arbejdes henimod at nedlægge legepladsen ved Sø-

vangen og etablere parkeringspladser i stedet.  
  Motivering: Legepladsen er sjældent benyttet og er ikke vedligeholdt. Der holder 

ofte biler ulovligt langs med legepladsen, til gene for beboerne. Det foreslås at der 
nedsættes et underudvalg, der skal afdække de økonomiske, tekniske og lovgiv-
ningsmæssige rammer i denne sag.  Når dette er på plads bl.a. via Kommunen og 
politiet, kan forslaget sendes til høring hos de nærmeste omkringboende. Herefter 
kan et evt. konkret forslag stilles på en ekstraordinær generalforsamling eller på 
næste års generalforsamling.  

 
     Forslaget blev nedstemt med 0 for, 14 imod og 2 ved ikke.  
 
D. Forslagsstiller: Gitte Lerche, Søengen 56.  
  Forslag: Det foreslås at der etableres en ny sandkasse på den store legeplads ved 

Søengen.  
  Motivering: Kanterne på eksisterende sandkasse er sunket og sandkassen benyt-

tes som kattebakke. Der ønskes en sandkasse, hvor børn og voksne kan samles. 
Det skal være en sandkasse med siddekant og med et låg, så kattene ikke kan be-
nytte den som toilet. Det foreslås at sandkassen skal være min. 3 x 3 meter. Base-
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ret på eksisterende tilgængelige sandkasser foreslås at afsætte et beløb på 7500 
kr. til sandkassen og 1500 kr. til et låg.  

 
  Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Det blev vedtaget at afsætte op til 10.000 kr. til 

sandkassen.  
 

  
Pkt. 5) Fastsættelse af kontingent:  
Kassereren præsenterede budgettet for 2019.  
 
Generalforsamlingen stemte om budgettet, og dette blev enstemmigt vedtaget. 
 
Samtidig har generalforsamlingen godkendt áconto opkrævningen for 1. halvår 2020 sva-
rende til halvdelen af de samlede omkostninger i 2019. Kontingentet er fastsat således: 
 

Medlemstype Total for 2019 

Opkrævet for 
1. halvår 2019 

kr. 

Opkræves for 
2. halvår 2019 

kr. 

Opkræves for 
1. halvår 2020 

áconto, kr. 

Tilsluttet antenneanlægget 3180 2081 1099 1590 

Ikke tilsluttet antenneanlægget 767 930 -163 (*) 384 

 
(*) 2.rate refunderes til indbetaleren af 1.rate. 
 

Ovenstående beløb inkluderer kontingent og pligtigt rivegildedepositum. 
 
Pkt. 6) Valg af Kasserer: 
Preben Ougaard (Engdraget 4) blev genvalgt med applaus.  
 
Pkt. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Lise Olsson (Søengen 22) blev genvalgt med applaus 
 
Pkt. 8) Valg af bestyrelses-suppleant: 
Stig Nielsen (Søengen 68) stillede op, og blev genvalgt med applaus 
 
Pkt 9) Valg af 2 bilagskontrollanter: 
Morten Andersen (Engdraget 9) og Peter Lanng (Engdraget 7) blev genvalgt med applaus. 
 
Pkt. 10) Valg af bilagskontrollantsuppleant: 
Misja Noot (Søvangen 34) blev genvalgt med applaus.  
 
Pkt. 11) Valg af udvalg: 
 
Beplantningsudvalg: 

 Ann, Søvangen 14 

 Lotte, Søvangen 22 

 Nicolas, Søvangen 36 

 Morten Lademann, Engdraget 6 

 Michael Pedersen, Søengen 12 
 
Festudvalg: 
 

- Ingen stillede op. 
 



Legepladsudvalg: 

Misja Noot (S0vangen 34) 

Lea (S0vangen 46) 

Punkt 12) Eventuelt: 

Der bliver spurgt til, om Bestyrelsen har unders0gt andre udbydere nu, hvor vi ikke lrenge
re er bundet til YouSee. Formanden oplyser, at deter gjort og at deter meget dyrt. Vi har 
jo solgt forsyningsnettet saledes, at vi ikke skal betale for skader og slid pa dette. 

Diverse og henstillinger: 
• Henkastning af have-affald pa frellesarealer er et stigende problem! 

• Sikring mod indbrud - hold 0je med naboens hus og lav aftaler (NABOHJ.A:LP) 
• K0r langsommere! 

• Benyt egen P-Plads til parkering 

• Parker hensynsfuldt og benyt kun de afmrerkede pladser - alt andet er ULOVLIGT. 

HUSK: www.gf-engdraget.dk samt Facebookgruppen GF Engdraget. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.15. Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Referatet er godkendt af bestyrelse og dirigent i juni 2019. 

Niels Bertelsen (Dirigent) Morten A. Pedersen (Formand) 

Rikke Samson (Sekretrer) Rolf Graae 
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