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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 4. august 2009 
 
Sted:                                      Rikke, Søengen 18 
Deltagere: Preben, Morten, Rikke, Maj-Britt og Erik 
Fraværende: Michael 
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 2009 
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 2. juni 2009 blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Dagsorden: 
I a.b. 
 
Pkt. 3) Økonomi: 
Kassereren fremlagde regnskabet. Afviklingen af økonomien forløber tilfredsstillende. 
  
Pkt. 4) Generalforsamling 2009: 
Affaldsspande er indkøbt og opsat. Den ene spand skal flyttes to lygtepæle længere mod 
syd. Morten har lavet en plan for tømning af spandene. Rasmus (Mortens søn) tømmer 
spandene en gang om ugen. Aflønning for dette er kr. 40,- pr. spand.  
Indkøb af ”hundeskilte” udestår. Michael undersøger markedet.  
P.g.a. ferie har Morten endnu ikke pris mm. på det mobile vejbump. Når dette er gjort, skal 
det besluttes, om der skal indkøbes et ”bump” som en forsøgsordning 
   ACTION MICHAEL og MORTEN 
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Pkt. 5) Generalforsamling 2010: 
Behandles senere. 
 
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 var god tilslutning til bålarrangementet. 
 
Pkt. 9) Sommerfest 2009: 
Sommerfesten gennemføres 29/8. Morten taler med Michael om teltets fysiske tilstand. 
Hvis teltet fungerer, anvendes det til festen, hvis ikke købes et nyt. Morten køber i givet 
fald nyt telt. Økonomi ca. kr. 3.500,-. AKTION MORTEN 
  
Pkt. 10) Julefrokost primo 2010: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 11) Rivegilde: 
Rivegildet afvikles 27. september. Morten sender indkaldelse ud. Morten kontakter udval-
gene med henblik på fastlæggelse af arbejdsopgaver. Erik laver mad, Preben leverer drik-
kevarer og Morten sender indbydelse. 
Preben lægger dato på hjemmesiden.  AKTION MORTEN, PREBEN og ERIK 
 
Pkt. 12) Kabel TV: 
Bestyrelsen vil løbende holde øje med udviklingen på markedet.  
 AKTION BESTYRELSEN 
 
Pkt. 13) Skur: 
Anmeldelse af byggeriet er accepteret af kommunen. Gebyret er betalt. Byggeriet forven-
tes at gå i gang i løbet af august. 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. 
 AKTION MORTEN 
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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. Vedr. sommerfest og budget taler Morten med fest-
udvalget. 
Såfremt det er økonomisk fornuftigt at købe en grill frem for at leje den, gør Morten dette. 
Økonomi ca. kr. 500,- 
 
Pkt. 17) Eventuelt: 
På baggrund af en faktuel hændelse blev retningslinjer vedr. igangsættelse af arbejde 
uden for rivegilder drøftet. Det blev besluttet, at en opgave umiddelbart ikke kan 
igangsættes af bestyrelsesmedlemmer, før dette er hørt i bestyrelsen. 
 
Pkt. 18) Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Michael tirsdag den 29. september 2009 kl. 2000. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 
29. september 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 
7. december 2010 Maj-Britt Søvangen 38 
 


