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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 1. december 2009 
 
Sted:                                      Maj-Britt, Søvangen 38 
Deltagere: Michael, Morten, Rikke, Erik Preben og Maj-Britt 
Fraværende:  
Referent:                           Erik 
 
Dagsorden: 
 
1.  Godkendelse af seneste referat 
2.  Dagsorden 
3.  Økonomi 
4.  Generalforsamling 2010 
5.  Støjvold 
6.  Fastelavn 2010 
7.  Skt. Hans 2010 
8.  Sommerfest 2010 
9.  Julefrokost primo 2010 
10.  Rivegilde 
11.  Kabel TV 
12.  Skur 
13.  Legepladsudvalgets forslag om etablering af ny legeplads 
14.  Beplantningsudvalgets forslag om kultivering af markområde 
15.  Gennemgang af aktionsliste 
16.  Eventuelt 
17.  Næste møde.  
 
 
Pkt. 1) Godkendelse af seneste referat: 
Referat fra bestyrelsesmødet 29. september 2009 blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Dagsorden: 
I a.b. 
 
Pkt. 3) Økonomi: 
Kassereren fremlagde regnskabet. Det gav ikke anledning til større indsigelser. Da der ik-
ke har været så mange udgifter som budgetteret, blev det besluttet, at restbeløbet på sku-
ret betales i år. 
  
Pkt. 4) Generalforsamling 2010: 
Der skal foreligge et detaljeret forslag til en sponsorlegeplads jf. pkt. 13 senest 31. januar 
2010. 
Der skal foreligge et detaljeret forslag til rydning af markområde jf. pkt. 14 senest 31. janu-
ar 2010. 
Rikke kontakter legepladsudvalget og Maj-Britt kontakter beplantningsudvalget. 
Morten og Rikke er på valg på generalforsamlingen.  AKTION RIKKE OG MAJ-BRITT 
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Pkt. 5) Støjvold: 
Der er flg. nyt: Morten har taget billeder af sammenstyrtninger forskellige steder på vol-
den. Disse er blevet sendt til kommunen. 
Tidligere i sagen: Sagen ligger nu i kommunens miljøudvalg. Der søges om penge til for-
højelse af volden, der hvor den vurderes at være for lav. 
Følgende tekst er fra tidligere referat. 
Volden er stort set færdig, der foreligger dog endnu ikke en formel færdigmelding. Morten 
og Michael deltog i en besigtigelse af volden primo marts 2009. 10 – 12 beboere samt re-
præsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget var tilstede. 
Der er plan om at lave en ny støjmåling, herudover går der rygter om, at volden vil blive 
forhøjet. Dette er der dog endnu ikke truffet beslutning om. 
Tilplantning af volden samt reparation af det sammenstyrtede område ved skibakken er nu 
sat i bero. 
Morten holder kontakt til kommunen. AKTION MORTEN 
 
Pkt. 6) Fastelavn 2010: 
Arrangementet afholdes søndag den 14. februar. Tøndeslagning på fodboldbanen og ar-
rangement i Spejderhytten. 
• Maj-Britt: 

o Køber slik, 3 store tønder, 3 kongekroner, 3 dronningekroner, småkager 
o Pakker slikposer 
o Pynter tønder (serpentiner og balloner). Slikposer uddeles i Spejderhytten. 

• Morten: 
o Udsender indbydelse ult. januar 
o Køber kakao og kopper 
o Bestiller Spejderhytten 
o Medbringer køller 
o Giver Maj-Britt besked om antal deltagere ca. 1 uge før og endeligt antal dagen 

før. 

• Michael 
Arrangerer opsætning af tønder på fodboldbanen. 
 AKTION MAJ-BRITT, MORTEN og MICHAEL 
 
Pkt. 7) Skt. Hans 2010: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 8) Sommerfest 2010: 
Det skal indskærpes: 

• I fremtiden skal det præciseres, hvad foreningens tilskud dækker. 
• Festudvalget skal i fremtiden inden festens afvikling fremlægge detaljeret budget for 

bestyrelsen. 
  
Pkt. 9) Julefrokost primo 2010: 
Julefrokost afholdes 20. marts 2010 hos Preben. Nærmere tilgår fra Preben. 
 AKTION PREBEN 
 
Pkt. 10) Rivegilde: 
Behandles senere 
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Pkt. 11) Kabel TV: 
Morten fortalte, at bindingsperioden til YOUSEE er ændret til ni måneder med opsigelse 
ved udgangen af et kvartal. 
Morten fortalte ligeledes, at TDC havde overtaget fibernet-delen fra DONG. 
Morten får tilsendt tilbud fra forskellige udbydere til senere drøftelse. Bestyrelsen vil fortsat 
løbende holde øje med udviklingen på markedet. AKTION BESTYRELSEN 
 
Pkt. 12) Skur: 
Byggeriet forventes færdigt 6. december. Morten tilbød at forestå flytningen af materiellet 
fra det gamle skur til det nye. Morten tilbød ligeledes at fjerne det gamle skur senest 31. 
december 2009. Der udbetales passende betaling for dette. AKTION MORTEN 
 
Pkt. 13) Legepladsudvalgets forslag om etablering af ny legeplads: 
Legepladsudvalget har bedt bestyrelsen om at se på muligheden for opførelse af en spon-
seret legeplads. Forslaget har en betragtelig økonomi, og skal derfor forelægges en gene-
ralforsamling. Det blev derfor besluttet at bede udvalget om at fremsætte et konkret moti-
veret forslag på næste generalforsamling. Rikke informerer udvalget. 
Morten har læst en reklame fra et firma. Det er umiddelbart vanskeligt at få noget eksakt. 
Rikke har nu læst reklamen. Hun taler med udvalget. 
Der skal foreligge et detaljeret forslag senest 31. januar 2010. 
 AKTION MORTEN og RIKKE 
 
Pkt. 14) Beplantningsudvalgets forslag om kultivering af markområde: 
Beplantningsudvalget har forespurgt om mulighed for kultivering af en del af marken udfor 
Søvangen 52 – 26. 
Det blev besluttet at bede udvalget om at konkretisere opgaven. Maj-Britt taler med Per 
om dette. 
Der skal foreligge et detaljeret forslag senest 31. januar 2010. AKTION MAJ-BRITT 
 
Pkt. 15) Gennemgang af aktionsliste: 
Listen blev gennemgået og ájourført.  
 
Morten har indhentet tilbud på ”vejbump”. Et sådant koster ca. kr. 4.000,-. Det skal god-
kendes af kommunen. 
Morten skriver til kommunen og beder om lokal godkendelse af etablering af ”vejbump” af 
denne type. AKTION MORTEN
  
Morten har fremstillet ”hundeskilte”, og vil sætte nogle stykker op i området. 
 
Pkt. 16) Eventuelt: 
Det er observeret, at nettene i fodboldboldmålene og basketkurven er i stykker. Michael 
tilbød at købe nye net. AKTION MICHAEL 
 
Det blev besluttet at nedtage affaldsspandene medio december af hensyn til fare for 
nytårshærværk. Morten beder Rasmus om dette. AKTION MORTEN 
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Det blev nævnt, at en del træer i vores område er ved at være for store og behøver en be-
skæring. 
Rikke taler med Bo om denne opgave og får et tilbud. AKTION RIKKE 
 
Det er blevet observeret, at der forefindes en udvendig antenne på Søvangen 4. Jf. lokal-
planen pkt. 8.5. er dette ikke tilladt. 
Morten sender et brev til ejeren af Søvangen 4. AKTION MORTEN 
 
Pkt. 18) Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Preben tirsdag den 2. februar 2010 kl. 2000. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 
2. februar 2010 Preben Engdraget 4 
6. april 2010 Michael Engdraget 16 
1. juni 2010 Rikke Søengen 18 
3. august 2010 Erik Sydkæret 7 
5. oktober 2010 Michael Engdraget 16 
7. december 2010 Maj-Britt Søvangen 38 
1. februar 2011 Preben Engdraget 4 
5. april 2011 Morten Søengen 5 
7. juni 2011 Rikke Søengen 18 
 


