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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 29. september 2009 
 
Sted:                                      Morten, Søengen 5 
Deltagere: Michael, Morten, Rikke, og Erik 
Fraværende: Preben og Maj-Britt 
Referent:                            Erik 
 
Dagsorden: 
 
1.  Godkendelse af seneste referat 
2.  Dagsorden 
3.  Økonomi 
4.  Generalforsamling 2009 
5.  Generalforsamling 2010 
6.  Støjvold 
7.  Fastelavn 2010 
8.  Skt. Hans 2010 
9.  Sommerfest 2009 
10.  Julefrokost primo 2010 
11.  Rivegilde 
12.  Kabel TV 
13.  Skur 
14.  Legepladsudvalgets forslag om etablering af ny legeplads 
15.  Beplantningsudvalgets forslag om kultivering af markområde 
16.  Gennemgang af aktionsliste 
17.  Eventuelt 
18.  Næste møde.  
 
 
Pkt. 1) Godkendelse af seneste referat: 
Referat fra bestyrelsesmødet 4. august 2009 blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Dagsorden: 
I a.b. 
 
Pkt. 3) Økonomi: 
Da kassereren ikke var tilstede, blev regnskabet ikke gennemgået. 
  
Pkt. 4) Generalforsamling 2009: 
Der er taget aktion på alle udestående punkter fra årets generalforsamling. Punktet lukkes. 
 
Pkt. 5) Generalforsamling 2010: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 6) Støjvold: 
Der er flg. nyt: Sagen ligger nu i kommunens miljøudvalg. Der søges om penge til forhøjel-
se af volden, der hvor den vurderes at være for lav. 
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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 2010: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 9) Sommerfest 2009: 
Sommerfesten blev gennemført 29/8. Der deltog ca. 60 personer. Den endelige økonomi 
for festen foreligger endnu ikke. 
Morten købte i h.t. tidligere beslutning en ny grill og et nyt telt.  
  
Pkt. 10) Julefrokost primo 2010: 
Julefrokost afholdes 13. eller 20. marts 2010. Erik undersøger dette nærmere og Rikke 
besked. Rikke udtænker program for dagen, og fremsender forslag. 
 AKTION RIKKE og ERIK 
 
Pkt. 11) Rivegilde: 
Rivegildet blev afviklet 27. september. Der deltog 6 voksne og 5 børn, ikke et imponerende 
antal. Dagen gik hovedsageligt med maling af legeredskaber. 
 
Pkt. 12) Kabel TV: 
Erik uddelte et eksempel på Kabel TV mm. fra en antenneforening i Ølstykke. Bestyrelsen 
vil fortsat løbende holde øje med udviklingen på markedet.  
 AKTION BESTYRELSEN 
 
Pkt. 13) Skur: 
Byggeriet er gået i gang. Det går lidt trægt. Morten regner dog med, at der sker store 
fremskridt i løbet af oktober måned. 
Når skuret er færdigt, mødes vi og rydder det gamle og indretter det nye. Morten holder 
godt øje med byggeriet. AKTION MORTEN 
 
Pkt. 14) 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. Morten informerer udvalget. 
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Morten har læst en reklame fra et firma. Det er umiddelbart vanskeligt at få noget eksakt. 
Rikke vil nu læse reklamen. Herefter taler Morten og Rikke sammen og giver legepladsud-
valget besked om det videre forløb. AKTION MORTEN og RIKKE 
 
Pkt. 15) 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. AKTION MAJ-BRITT 
 
Pkt. 16) Gennemgang af aktionsliste: 
Listen blev gennemgået og ájourført.  
 
Pkt. 17) Eventuelt: 
I.a.b. 
 
Pkt. 18) Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Maj-Britt tirsdag den 1. december 2009 kl. 2000. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 
1. december 2009 Maj-Britt Søvangen 38 
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 
 


