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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 12. Oktober 2010 
 
Sted:                                      Michael, Engdraget 16 
Deltagere: Michael, Morten, Rikke og Maj-Britt 
Fraværende: Erik og Preben 
Referent:                           Maj-Britt 
 
Dagsorden: 
 
1.  Godkendelse af seneste referat 
2.  Dagsorden 
3.  Økonomi 
4.  Generalforsamling 2011 
5.  Støjvold 
6.  Fastelavn 2011 
7.  Skt. Hans 2011 
8.  Sommerfest 2010 
9.  Julefrokost primo 2011 
10.  Rivegilde 
11.  Kabel TV 
12.  Skur 
13.  Mobilmast 
14.  Beskæring af træer 
15.  Vejbump 
16.  Forsikringsforhold 
17.  Knækket kabel 
18.  Ny legeplads 
19.  Gennemgang af aktionsliste 
20.  Eventuelt 
21.  Næste møde 
 
 
Pkt. 1) Godkendelse af seneste referat: 
Referat fra bestyrelsesmødet 10. august 2010 blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Dagsorden: 
Ingen yderligere punkter. 
 
Pkt. 3) Økonomi: 
Vi har en stigning på 11%  på TV. Økonomien ser fornuftig ud. Vi er obs. på likviditeten 
ved årsskiftet. 
 
Pkt. 4) Generalforsamling 2011: 
Der arbejdes i udvalgene ang. forslag vedr. stigning i rivegildegebyr, for at få flere 
deltagere på rivegilderne. 
Beplantningsudvalget skal komme med en beregning på økonomien vedr. græsslåning 
efter rydning af marken bag Søvangen. 
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Pkt. 5) 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 kontakter kommunen ang. erstatningsansvar ved ulykker. AKTION MORTEN 
 
 
 
Pkt. 6) Fastelavn 2011: 
Da kommunen har sat spejderhytten til salg, skal vi finde et alternativ til sammenkomsten 
med kakao og slikposer. 
Vi afventer situationen. Et muligt alternativ kan være Musikskolen.  
 AKTION BESTYRELSEN. 
Pkt. 7) Skt. Hans 2011: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 8) Sommerfest 2010: 
Vi afventer det endelige regnskab. 
 
Pkt. 9) Julefrokost primo 2011: 
Rikke sender mail med datoer og forslag. 
 
Pkt. 10) Rivegilde: 
9 voksne og 6 børn – ikke overvældende fremmøde. Der blev olieret nyt bord-bænkesæt, 
beskåret krat og træer bag Søvangen. Der skal sættes en ny balancebom op på 
legepladsen ved Søengen. 
  
Pkt. 11) Kabel TV: 
Erik og Morten har været på messe. Der er spændende tiltag på fritvalgsområdet. Mødtes 
med vores kontaktperson, Claus Nielsen, fra You-See. 
Vores ønsker blev fremlagt, nu afventer vi deres forslag til videre drøftelse. 
 
Pkt. 12) Skur: 
Der skal sættes reoler op i skuret. Erik har mulighed for at få et godt tilbud på dette. 
Morten vurderer behovet. AKTION MORTEN 
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Pkt. 13) Mobilmast: 
Kommunens afgørelse vedr. tilladelse af mobilmast, er anket en af beboer i 
Grundejerforeningen, og der afventes afgørelsen fra Naturklagenævnet. 
 
Pkt. 14) Beskæring af træer: 
Michael og Morten beskærer/fjerner til jordniveau rosenbedet ved Søvangen og derefter 
beskærer træerne ved Søengen 14.  AKTION MICHAEL OG MORTEN. 
 
Pkt. 15) Vejbump: 
Kommunen kan ikke godkende vores ansøgning vedr. vejbump og vores fartbegrænsning 
på 15 km/t. Desuden må områderne ikke hedde ”lege – og opholdsområde”. 
Vi må nytænke, hvad vi da kan gøre for at indikere vores veje er legeområde. Måske male 
hinkeruder. 
Ifgl. politiet er forkert at kalde områderne for ”lege – og opholdsområde”. Farten skal være 
max. 20 km/t.  
Morten er dialog og vi tænker andre løsningsforslag.  AKTION BESTYRELSEN. 
 
Pkt. 16) Forsikringsforhold: 
Maj-Britt har kontaktet Misja ang. gennemgang af vores forsikringer. Er vi overforsikret 
eller mangler vi noget? Misja kontakter Preben. AKTION PREBEN. 
 
Pkt. 17) Knækket kabel: 
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. 18) Ny legeplads: 
Legepladsen er velbesøgt. 
Punktet udgår! 
 
 
Pkt. 19) Gennemgang af aktionsliste: 
Listen blev gennemgået og ájourført.  
 
 
Pkt. 20) Eventuelt: 
Intet at tilføje.  
 
Pkt. 21)Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Maj-Britt tirsdag den 7. december 2010 kl. 20.00. 
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Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 
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 
 


