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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 2. juni 2009 
 
Sted:                                      Erik, Sydkæret 7 
Deltagere: Preben, Morten, Michael og Erik 
Fraværende: Rikke, Maj-Britt 
Referent:                                Erik 
 
Dagsorden: 
 
1.  Konstituering  
2.  Godkendelse af seneste referat 
3.  Dagsorden 
4.  Økonomi 
5.  Generalforsamling 2009 
6.  Støjvold 
7.  Fastelavn 2010 
8.  Skt. Hans 2009 
9.  Sommerfest 2009 
10.  Julefrokost primo 2010 
11.  Rivegilde 
12.  Kabel TV 
13.  Skur 
14.  Gennemgang af aktionsliste 
15.  Eventuelt 
16.  Næste møde.  
 
 
Pkt. 1) Konstituering 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
Formand: Morten Als Pedersen (Søengen 5) 
Næstformand: Rikke Samson (Søengen 18) 
Kasserer: Preben Ougaard (Engdraget 4) 
Sekretær: Erik Dreyer-Andersen (Sydkæret 7) 
Bestyrelsesmedlem: Michael Nielsen (Søengen 46) 
Suppleant: Maj-Britt Jepsen (Søvangen 38) 
 
Pkt. 2) Godkendelse af seneste referat: 
Referat fra bestyrelsesmødet 31. marts 2009 blev godkendt. 
 
Pkt. 3) Dagsorden: 
I a.b. 
 
Pkt. 4) Økonomi: 
Kassereren fremlagde regnskabet. Afviklingen af økonomien forløber tilfredsstillende. Mor-
ten nævnte, at udgiften til slamsugning virker lidt høj. Preben undersøger de seneste års 
betaling for slamsugning. ACTION PREBEN 
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Pkt. 5) Generalforsamling 2009: 
På generalforsamlingen den 21. april blev det vedtaget, at der skal opstilles skilte, der på-
lægger hundeluftere at vise hensyn og samle op efter hunden. Det blev ligeledes vedtaget, 
at der skulle opsættes tre affaldsspande, som hundeefterladenskaber kunne lægges i.  
Michael undersøger, om der findes ”standard” hundeskilte. Der skal bruges to typer skilte. 
En type ved de forskellige indgange til bebyggelsen og en anden type (lidt mere diskret) 
inde i bebyggelsen. Skiltene skal ophænges på eksisterende stolper/lygtepæle. Michael in-
formerer hurtigst muligt om muligheder. 
Morten udarbejder plan for tømning af spandene. Erik indkøber de tre spande. Morten kø-
ber beslag, når spandene er købt.  ACTION MICHAEL, ERIK og MORTEN 
 
Der var også fremsat et forslag vedr. vejbump. Forslaget blev ikke behandlet, bestyrelsen 
lovede dog fortsat at se på fartdæmpende muligheder. 
På det seneste rivegilde er der opsat tre plantetønder. Morten indkøber jord og planter til 
disse tønder. 
Morten fortalte om et specielt ”vejbump”, som fastskrues direkte på vejen. Morten under-
søger nærmere pris m.m. og mailer resultatet til bestyrelsen snarest. 
Det skal herefter besluttes, om der skal indkøbes et ”bump” som en forsøgsordning. 
 ACTION MORTEN 
 
Pkt. 6) Støjvold: 
Der er intet nyt i sagen. Følgende tekst er fra seneste 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. 7) Fastelavn 2010: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 8) Skt. Hans 2009: 
Der afholdes Skt. Hans den 23. juni. Morten skaffer bål og sange og Rikke laver heks. 
Morten arrangerer tænding af bålet. AKTION MORTEN og RIKKE  
 
Pkt. 9) Sommerfest 2009: 
Morten kontakter festudvalget. AKTION MORTEN 
  
Pkt. 10) Julefrokost primo 2010: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 11) Rivegilde: 
Rivegildet blev afviklet 3. maj. Der mødte 10-12 voksne og 5-6 børn.   
 
Pkt. 12) Kabel TV: 
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Bestyrelsen vil løbende holde øje med udviklingen på markedet.  
 AKTION BESTYRELSEN 
 
Pkt. 13) Skur: 
Placering af skuret blev endelig fastlagt. Morten laver byggeanmeldelse og sender denne 
til kommunen. Arbejdet går i gang snarest herefter, dog tidligst 14 dage efter indsendelse 
af byggeanmeldelse.  
Der bliver ikke indlagt strøm, dette er både for besværligt og for dyrt. Der kan til sin tid op-
sættes en batteridreven lampe. AKTION MORTEN 
 
 
Pkt. 14) Gennemgang af aktionsliste: 
Listen blev gennemgået og ájourført. Kim er rykket vedr. udbedring af lunker. 
 
Pkt. 15) Eventuelt: 
Preben oplyste, at legetårnet på den store legeplads i et vist omfang er råddent.  
Preben beskriver forholdet nærmere overfor legepladsudvalget. AKTION PREBEN 
 
Pkt. 16) Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Rikke tirsdag den 4. august 2009 kl. 2000. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 
4. august 2009 Rikke Søengen 18 
6. oktober 2009 Michael Søengen 46 
1. december 2009 Maj-Britt Søvangen 38 
2. februar 2010 Preben Engdraget 4 
6. april 2010 Morten Søengen 5 
1. juni 2010 Rikke Søengen 18 
3. august 2010 Erik Sydkæret 7 
5. oktober 2010 Michael Søengen 46 
 


