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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 3. februar 2008 
 
Sted:                                      Preben, Engdraget 4 
Deltagere: Morten, Preben, Maj-Britt og Erik 
Fraværende: Michael og Rikke 
Referent:                              Erik 
 
Dagsorden: 
 
1.  Godkendelse af seneste referat 
2.  Dagsorden 
3.  Økonomi 
4.  Generalforsamling 2009 
5.  Støjvold 
6.  Fastelavn 2009 
7.  Skt. Hans 2009 
8.  Sommerfest 2009 
9.  Julefrokost primo 2009 
10.  Rivegilde 
11.  Kabel TV 
12.  Skur 
13.  Gennemgang af aktionsliste 
14.  Eventuelt 
15.  Næste møde.  
 
 
Pkt. 1) Godkendelse af seneste referat: 
Referat fra bestyrelsesmødet 9. december 2008 blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Dagsorden: 
I a.b. 
 
Pkt. 3) Økonomi: 
Kassereren fremlagde en oversigt over afviklingen af økonomien i 2008. Afviklingen var fo-
regået tilfredsstillende. 
Det blev besluttet at aktivere en gældspost på kr. 10.000,- til en kreditor. Beløbet hensæt-
tes til ekstra køb af legeredskaber, da det må forventes, at der på et tidspunkt vil blive brug 
for ekstra midler til udskiftning af disse. 
Vedr. budget 2009 blev det besluttet at hæve egenkapitalen med kr. 10.000,- til kr. 
170.000,-. Årsagen til dette er de stadig stigende udgifter til YouSee. 
  
Pkt. 4) Generalforsamling 2009: 
Generalforsamling afholdes på en af flg. dage: 
• 21. april (prioritet 1) 
• 22. april (prioritet 2) 
• 20. april (prioritet 3) 
Morten bestiller Musikskolen. På valg er Preben, Erik og Maj-Britt.  
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Preben medbringer drikkevarer og stemmesedler. Morten sender indkaldelse senest 1. 
april. Morten udsender indkaldelse af forslag medio februar. Forslag skal modtages senest 
1. marts. 
For at smidiggøre en opdatering af foreningens fællesantenneanlæg vurderes det nød-
vendigt at lave en vedtægtsændring til vedtægterne pkt. 3. Morten udarbejder forslag til en 
sådan ændring. ACTION PREBEN og MORTEN 
 
Pkt. 5) Støjvold: 
Volden er stort set færdig, der foreligger dog endnu ikke en formel færdigmelding. Morten 
har kontaktet kommunen og fået oplyst, at man snarest vil inspicere volden især området 
ved sammenstyrtningen. Kommunen har lovet, at volden bliver tilplantet i år. Morten oply-
ser, at kommunen har afsat kr. 400.000,- til projektet. Det blev besluttet at koble beplant-
ningsudvalget på sagen. Morten kontakter udvalget. Morten holder kontakt til kommunen. 
 AKTION MORTEN 
 
Pkt. 6) Fastelavn 2009: 
Arrangementet afholdes søndag den 22. februar. Tøndeslagning på fodboldbanen og ar-
rangement i Spejderhytten. 
• Rikke: 

o Køber slik, 3 store tønder, 3 kongekroner, 3 dronningekroner, småkager 
o Pakker slikposer 
o Pynter tønder (serpentiner og balloner). Slikposer uddeles i Spejderhytten. 
o Hjælper ved arrangement i Spejderhytten. 

• Morten: 
o Udsender indbydelse 
o Køber kakao og kopper 
o Bestiller Spejderhytten 
o Medbringer køller 
o Giver Rikke om antal deltagere ca. 1 uge før og endeligt antal dagen før. 
o Hjælper ved arrangement i Spejderhytten. 

• Michael 
o Arrangerer opsætning af tønder på fodboldbanen. 

 AKTION MORTEN, MICHAEL og RIKKE 
 
Pkt. 7) Skt. Hans 2009: 
Behandles på mødet i marts. 
  
Pkt. 8) Sommerfest 2009: 
Behandles senere. 
  
Pkt. 9) Julefrokost primo 2009: 
Julefrokost blev afviklet med stor succes.  
 
Pkt. 10) Rivegilde: 
Morten kontakter udvalgene med henblik på fastlæggelse af dato.  AKTION MORTEN 
 
Pkt. 11) Kabel TV: 
Morten har undersøgt vores binding til YouSee. Vi er bundet et år ad gangen.  
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DONG har meddelt, at de kan levere TV mm., når og hvis vi ønsker dette. 
YouSee undersøger mulighed for individuel levering, og sender tilbud. 
Det er tidligere besluttet at fortsætte nuværende aftale med YouSee, med en bindingsperi-
ode på 1 år. Bestyrelsen vil løbende holde øje med markedet. 
 ACTION BESTYRELSEN 
 
Pkt. 12) Skur: 
Maj-Britt har en kontakt, der kan bygge et skur. Morten har kontaktet denne person. Han 
kommer med et tilbud på bygning af et skur. 
Kommunen har givet tilladelse til at anvende anneksbygningen på Sydkæret 6 (spejderhyt-
ten), hvis vi kan blive enige med spejderne. AKTION MORTEN og ERIK 
 
Pkt. 13) Gennemgang af actionsliste: 
Listen blev gennemgået og ájourført.  
 
Pkt. 14) Eventuelt: 
I a.b. 
 
Pkt. 15) Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Morten tirsdag den 31. marts 2009 kl. 2000. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 
31. marts 2009 Morten Søengen 5 
2. juni 2009 Rikke Søengen 18 
4. august 2009 Erik Sydkæret 7 
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 
 


