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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 10. august 2010 
 
Sted:                                      Preben, Engdraget 4 
Deltagere: Michael, Morten, Erik, Rikke, Preben og Maj-Britt 
Fraværende:  
Referent:                              Erik  
 
Dagsorden: 
 
1.  Godkendelse af seneste referat 
2.  Dagsorden 
3.  Økonomi 
4.  Generalforsamling 2010 
5.  Generalforsamling 2011 
6.  Støjvold 
7.  Fastelavn 2011 
8.  Skt. Hans 2010 
9.  Sommerfest 2010 
10.  Julefrokost primo 2011 
11.  Rivegilde 
12.  Kabel TV 
13.  Skur 
14.  Mobilmast 
15.  Gennemgang af aktionsliste 
16.  Eventuelt 
17.  Næste møde.  
 
 
Pkt. 1) Godkendelse af seneste referat: 
Referat fra bestyrelsesmødet 1. juni 2010 blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Dagsorden: 
Nyt pkt. 15: Beskæring af træer blev tilføjet. 
Nyt pkt. 16: Vejbump blev tilføjet. 
Nyt pkt. 17: Forsikringsforhold blev tilføjet. 
Nyt pkt. 18: Knækket fjernsynskabel blev tilføjet. 
Nyt pkt. 19: Legeplads blev tilføjet. 
De oprindelige pkt. 15 – 17 blev rykket tilsvarende. 
 
Pkt. 3) Økonomi: 
Kassereren fremlagde regnskabet. Det er vurderingen, at afvikling af indeværende års 
budget forløber tilfredsstillende. 
  
Pkt. 4) Generalforsamling 2010: 
Der er taget hånd om alle aktioner fra årets generalforsamling. Punktet lukkes. 
 
Pkt. 5) Generalforsamling 2011: 



2 

Behandles senere. 
 
Pkt. 6) 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. 7) Fastelavn 2011: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 8) Skt. Hans 2010: 
Arrangementet forløb godt. Der var god tilslutning. 
 
Pkt. 9) Sommerfest 2010: 
Festen afvikles 21. august. Der er foreløbig 28 tilmeldte. Festudvalget har trods gentagne 
opfordringer endnu ikke fremlagt budget for festen. 
Morten har tidligere 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. 

  
Pkt. 10) Julefrokost primo 2011: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 11) Rivegilde: 
Rivegildet skal afvikles ultimo september eller primo oktober. Morten kontakter udvalgene 
vedr. fastsættelse af dato. 
Morten sender indkaldelse ud. Morten kontakter udvalgene med henblik på fastlæggelse 
af arbejdsopgaver. Erik laver mad, Preben leverer drikkevarer og Morten sender 
indbydelse. 
Preben lægger dato på hjemmesiden. AKTION MORTEN, PREBEN og ERIK 
 
 



3 

Pkt. 12) Kabel TV: 
Det eksisterende kabelnet er visse steder i stykker. Vi bør derfor meget snart tage 
beslutning om etablering af noget andet. Morten kontakter YouSee om et nyt tilbud på 
fiber-net. 
 AKTION MORTEN 
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. 13) Skur: 
Skuret er færdigt og betalt. 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. 14) Mobilmast: 
Kommunen har besluttet at masten kan sættes op. Bestyrelsen tager dette ad notam. 
Punktet lukkes. 
Tidligere i sagen. 
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. 15) Beskæring af træer: 
Maj-Britt har indhentet tilbud på beskæring af træerne på foreningens område. Tilbuddet 
er: 

• Beskæring af 26 træer pris kr. 32.000,- ex. moms 

• Beskæring af diverse bede og fældning af træer i bede pris ca. 20.000,- ex. moms. 
Det blev besluttet, at der skal fjernes to bede og fælles et træ. Maj-Britts tilbud på dette er 
ca. kr. 10.000,- 
Rikke indhenter snarest tilbud på dette arbejde hos sin kontakt. AKTION RIKKE 
 
Pkt. 16) Vejbump: 
Efter at have ansøgt kommunen om tilladelse til etablering af vejbump, har Morten 
modtaget besked om, at politiet ikke mener vores område er et legeområde. Kommunen 
beder os om at ændre skiltningen til et ”20 km område”, herefter vil der ikke være nogen 
problemer med at etablere et vejbump. 
Bestyrelsen er uforstående overfor dette. Morten vil derfor kontakte politiet og undersøge 
sagen nærmere. Kommunen undersøger historik vedr. områdets etablering. 
 AKTION MORTEN 
 
Pkt. 17) Forsikringsforhold: 
Det blev endnu engang besluttet, at vores forsikringsforhold skal gennemgås. Specielt skal 
behovet for en bestyrelsesansvarsforsikring vurderes. 
Maj-Britt kontakter Misha, og beder ham kontakte Preben.  
 AKTION MAJ-BRITT og PREBEN 
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Pkt. 18) Knækket kabel: 
Der er modtaget tilbud på reparation af det knækkede kabel. YouSee fastholder, at det er 
GF-Engdraget, der har ansvaret for udbedring. 
Henset til at vi inden længe iværksætter undersøgelse om anskaffelse af nyt kabelnet, 
vurderes det ikke fornuftigt at reparere det knækkede kabel. Preben har løst problemet 
midlertidigt. Dette har medført en udgift på ca. kr. 1.100,-, som bestyrelsen besluttede at 
dække. 
Tidligere i sagen. 
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. 
 
Pkt. 19) Ny legeplads: 
Den nye legeplads er etableret og betalt. Der udestår blot etablering af en trappe. Der har 
været tvivl om faldunderlaget. Det nuværende faldunderlag er meget modtageligt for 
”katteefterladenskaber”. 
Hvorvidt et andet faldunderlag har været drøftet mellem legepladsudvalg og leverandør, 
vides ikke. 
 
Pkt. 20) Gennemgang af aktionsliste: 
Listen blev gennemgået og ájourført.  
 
Pkt. 21) Eventuelt: 
Morten oplyste, at han har modtaget skødet på det stykke af Engdraget/Sydkæret, vi fik 
overdraget sidste år. 
 
Pkt. 22) Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Michael tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 2000. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 
5. oktober 2010 Michael Engdraget 16 
7. december 2010 Maj-Britt Søvangen 38 
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 
7. februar 2012 Preben Engdraget 4 
 


