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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 1. juni 2010 
 
Sted:                                      Morten, Søengen 5 
Deltagere: Michael, Morten, Erik, Preben og Maj-Britt 
Fraværende: Rikke 
Referent:                                Erik  
 
Dagsorden: 
 
1.  Konstituering 
2.  Godkendelse af seneste referat 
3.  Dagsorden 
4.  Økonomi 
5.  Generalforsamling 2010 
6.  Generalforsamling 2011 
7.  Støjvold 
8.  Fastelavn 2011 
9.  Skt. Hans 2010 
10.  Sommerfest 2010 
11.  Julefrokost primo 2011 
12.  Rivegilde 
13.  Kabel TV 
14.  Skur 
15.  Mobilmast 
16.  Gennemgang af aktionsliste 
17.  Eventuelt 
18.  Næste møde.  
 
 
Pkt. 1) Konstituering: 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
Formand: Morten Als Pedersen (Søengen 5) 
Næstformand: Michael Nielsen (Søengen 46) 
Kasserer: Preben Ougaard (Engdraget 4) 
Sekretær: Erik Dreyer-Andersen (Sydkæret 7) 
Bestyrelsesmedlem: Rikke Samson (Søengen 18) 
Suppleant: Maj-Britt Jepsen (Søvangen 38) 
 
Pkt. 2) Godkendelse af seneste referat: 
Referat fra bestyrelsesmødet 6. april 2010 blev godkendt. 
 
Pkt. 3) Dagsorden: 
Et nyt pkt. 15: Mobilmast blev tilføjet. 
 
Pkt. 4) Økonomi: 
Kassereren fremlagde ikke et regnskab, men kunne meddele, at afvikling af indeværende 
års budget forløber tilfredsstillende. 
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Pkt. 5) Generalforsamling 2010: 
Etablering af ny legeplads er iværksat. Ordren er afgivet, og der er søgt byggetilladelse 
hos kommunen. Tilladelsen koster ca. kr. 1100,-. Dette beløb var ikke indeholdt i det 
beløb, der blev godkendt på generalforsamlingen. Det er håbet, at legepladsen står færdig 
sidst på sommeren. 
Det blev på generalforsamlingen nævnt, at visse GPS’er dirigerer trafik gennem vores 
forening. Morten lovede at undersøge dette. 
Maj-Britt og Erik vil lave tjek med hhv. Garmin og TomTom med en rute fra Millingevej til 
Lynge. Morten informeres om resultatet. AKTION: MAJ-BRITT og ERIK 
 
Pkt. 6) Generalforsamling 2011: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 7) Støjvold: 
Tidligere i sagen: Kommunen har sat en ny kontaktperson på sagen. Denne har sammen 
med Morten beset volden og har konkluderet, at der ikke er personfare ved at færdes på 
den. Det er tvivlsomt, om sammenstyrtningerne bliver udbedret. Morten følger fortsat 
sagen. 
Morten har taget billeder af sammenstyrtninger forskellige steder på volden. Disse er 
blevet sendt til kommunen. 
Sagen ligger nu i kommunens miljøudvalg. Der søges om penge til forhøjelse 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 
repræsentanter 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. 8) Fastelavn 2011: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 9) Skt. Hans 2010: 
Der afholdes Skt. Hans den 23. juni. Morten udsender orientering, skaffer bål og sange og 
Rikke laver heks. Morten arrangerer tænding af bålet. AKTION MORTEN og RIKKE 
 
Pkt. 10) Sommerfest 2010: 
Morten nævnte, at festudvalget forbereder en sommerfest. 
Morten har kontaktet festudvalget vedr. afvikling af sommerfest og indskærpet 
nedenstående: 

• I fremtiden skal det præciseres, hvad foreningens tilskud dækker. 

• Festudvalget skal i fremtiden inden festens afvikling fremlægge detaljeret budget for 
bestyrelsen. 
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Pkt. 11) Julefrokost primo 2011: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 12) Rivegilde: 
Rivegildet blev afviklet 2. maj. Der deltog beskedne 7 voksne og få børn. 
 
Pkt. 13) Kabel TV: 
Preben har haft problemer med YouSee kabelnet. Det eksterne kabel, som fører ind til 
hans stikledning, er skadet. YouSee påstår, at GF-Engdraget skal betale for udbedring af 
dette kabel. Dette er bestyrelsen umiddelbart ikke enig i. YouSee sender tilbud på 
udførelse af arbejdet. Når dette modtages, vil bestyrelsen vurdere det videre forløb. 
 
Tidligere i sagen: 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. 14) Skur: 
Skuret er færdigt og næsten betalt. Der udestår dog at blive lavet en kørerampe. Denne 
bliver lavet snarest (i løbet af juni). Der skal senere sættes reoler op i skuret. Erik har 
mulighed for at få et godt tilbud på dette. Morten vurderer behovet. AKTION MORTEN 
 
Pkt. 15) Mobilmast: 
Forslaget om opsætning af en mobilmast behandles på et møde i Teknik- og planudvalget 
den 2. juni 2010. Morten har kontaktet kommunens sagsbehandler, og gjort opmærksom 
på, at forslaget til beslutning ikke er fyldestgørende. Kommunen meddelte 3. juni, at 
masten bliver sat op. 
 
Pkt. 16) Gennemgang af aktionsliste: 
Listen blev gennemgået og ájourført.  
Morten har fremstillet ”hundeskilte”, og vil sætte nogle stykker op i området. 
 
Pkt. 16) Eventuelt: 
Preben har udarbejdet forslag til ”kontrakter” med eksterne leverandører. Når en person 
modtager mere end kr. 2000,- for en ydelse, skal der foreligge en formel kontrakt. 
Efter en drøftelse af vores forsikringsforhold, blev det aftalt, at Preben kontakter Misha fra 
legepladsudvalget (forsikringsmand), for at få en vurdering af vores forsikringsforhold. 
 AKTION PREBEN 
 
Pkt. 17) Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Preben tirsdag den 3. august 2010 kl. 2000. 
  
Kommende møder. 

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


