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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 3. juni 2008 
 
 
Sted:                                      Rikke, Søengen 18 
Deltagere: Morten, Rikke, Preben og Erik 
Fraværende: Michael og Maj-Britt 
Referent:                                Erik 
 
Dagsorden: 
 
1.  Godkendelse af seneste referat 
2.  Dagsorden 
3.  Økonomi 
4.  Generalforsamling 2008 
5.  Støjvold 
6.  Fastelavn 2009 
7.  Skt. Hans 2008 
8.  Sommerfest 2008 
9.  Julefrokost primo 2009 
10.  Rivegilde 
11.  Kabel TV 
12.  Drøftelse af nyopført carport 
13.  Administration af hjemmeside 
14.  Gennemgang af aktionsliste 
15.  Eventuelt 
16.  Næste møde.  
 
Pkt. 1) Godkendelse af seneste referat: 
Referat fra bestyrelsesmødet 1. april 2008 blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Dagsorden: 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Pkt. 3) Økonomi: 
Økonomien blev gennemgået. Afviklingen forløber stort set i henhold til budgettet. Der er 
fortsat problemer med enkelte beboer, der ikke betaler kontingent i forbindelse med flyt-
ning. 
  
Pkt. 4) Generalforsamling 2008: 
Generalforsamlingen forløb tilfredsstillende. Der blev dog ikke etableret et festudvalg. Ge-
neralforsamlingen affødte umiddelbart ingen aktionspunkter til bestyrelsen. 
 
Pkt. 5) Støjvold: 
Volden er stort set færdig, der foreligger dog endnu ikke en formel færdigmelding. Morten 
kontakter kommunen og beder om status for volden inkl. beplantning. 
 ACTION MORTEN 
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Pkt. 6) Fastelavn 2009: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 7) Skt. Hans 2008: 
Der afholdes Skt. Hans den 23. juni. Morten skaffer bål, sange og sørger for tænding af 
bålet. Rikke laver heks. ACTION MORTEN og RIKKE 
  
Pkt. 8) Sommerfest 2008: 
Der er ikke noget festudvalg, der kan arrangere sommerfest. Hvis nogen i nærmeste frem-
tid melder sig til opgaven, vil festen kunne gennemføres sandsynligvis ultimo august. Pre-
ben har skrevet om opgaven på hjemmesiden. 
  
Pkt. 9) Julefrokost primo 2009: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 10) Rivegilde: 
Rivegilde blev afviklet tilfredsstillende den 25. maj. Der deltog 9 voksne og et tilsvarende 
antal børn. Hovedvægten blev lagt på fjernelse af to bede. 
 
Pkt. 11) Kabel TV: 
Morten har undersøgt vores binding til YouSee. Vi er bundet til ult. 2008. Herefter er der 
en 9 mdr. opsigelsesperiode. Det betyder, at vi først kan få noget andet ca. 1/9 2009. Be-
styrelsen følger markedet vedr. TV distribution mm. ACTION MORTEN 
 
Pkt. 12) Drøftelse af nyopført carport: 
Den nyopførte carport på Søvangen blev drøftet. Opførelse af bygninger på beboernes 
grunde, er en sag mellem grundejer og Kommunen. Hvis man kunne finde en udformning 
på en carport, som kunne anbefales ved bygeri, kunne det være en god idé. Lidt på sam-
me måde som indretning af loft i rækkehusene. Punktet udgår. 
 
Pkt. 13) Administration af hjemmeside: 
Jobbet som webmaster har et omfang der gør, at det bør honoreres. Det skal senere drøf-
tes i hvilket omfang. Det skal overvejes, om der findes specielle webløsninger, som kunne 
lette arbejdet. Alle tænker over dette til næste møde. ACTION ALLE
  
Pkt. 14) Gennemgang af actionsliste:  
Listen blev gennemgået og ájourført.  
 
Pkt. 15) Eventuelt: 

• Det blev slået fast, at der ikke må anvendes ukrudtsgift på græsarealer. På faste be-
lægninger accepteres anvendelse i et begrænset omfang. Preben giver Kim denne be-
sked. 

• De resterende stubbe på græsarealet ned mod søen skal findes og fjernes. Preben 
beder Kim løse denne opgave. ACTION PREBEN 

• Et nyt skur blev drøftet. Det er sandsynligt, at vi snart må opføre det nye skur. På næ-
ste møde aftales det videre forløb. 

• Alle checker internet, brochurer mm., for hvad der findes af mulige skure i en størrelse 
på ca. 20 m2.  ACTION ALLE 
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Pkt. 16) Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Erik tirsdag den 5. august 2008 kl. 2000. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 
5. august 2008 Maj-Britt Søvangen 38 
7. oktober 2008 Michael Søengen 46 
2. december 2008 Erik Sydkæret 7 
3. februar 2009 Preben Engdraget 4 
7. april 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 
 


