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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 6. april 2010 
 
Sted:                                      Michael, Engdraget 16 
Deltagere: Michael, Morten, Erik, Rikke, Preben og Maj-Britt 
Fraværende:  
Referent:                              Erik  
 
Dagsorden: 
 
1.  Godkendelse af seneste referat 
2.  Dagsorden 
3.  Økonomi 
4.  Generalforsamling 2010 
5.  Støjvold 
6.  Fastelavn 2010 
7.  Skt. Hans 2010 
8.  Sommerfest 2010 
9.  Julefrokost primo 2011 
10.  Rivegilde 
11.  Kabel TV 
12.  Skur 
13.  Legepladsudvalgets forslag om etablering af ny legeplads 
14.  Beplantningsudvalgets forslag om kultivering af markområde 
15.  Gennemgang af aktionsliste 
16.  Eventuelt 
17.  Næste møde.  
 
 
Pkt. 1) Godkendelse af seneste referat: 
Referat fra bestyrelsesmødet 2. februar 2010 blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Dagsorden: 
OK 
 
Pkt. 3) Økonomi: 
Regnskab 2009 er tidligere blevet godkendt af bestyrelsen, og er nu også godkendt af 
bilagskontrollanterne. Regnskabet blev kort drøftet. Budget 2010 er klar til godkendelse på 
generalforsamlingen. Budgettet blev kort drøftet. Afvikling af indeværende års budget 
forløber tilfredsstillende. 
  
Pkt. 4) Generalforsamling 2010: 
Generalforsamling afholdes den 20. april kl. 1930 på Musikskolen. Lokalet er bestilt og kan 
anvendes fra kl. 1900. På valg er Morten, Rikke, Maj-Britt, to bilagskontrollanter og en 
bilagskontrollantsuppleant. 
Der er indkommet to forslag vedr. etablering af ny legeplads samt et forslag vedr. 
udtynding langs søen til behandling på generalforsamlingen.  
Preben medbringer drikkevarer og stemmesedler. Preben skaffer dirigent. 
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Forslagene blevet drøftet, og det blev besluttet at Maj-Britt udfærdiger nogle supplerende 
spørgsmål vedr. legepladserne til legepladsudvalget. Spørgsmålene omhandler: 
2a: 
* Hvilke legeredskaber får vi? 
* Hvilket materiale er legeredskaberne lavet af? Hvis de er af træ, hvordan er de 
behandlet? malet/olieret/lakeret? Her tænker vi på den fremtidige vedligeholdelse. 
* Hvad er den forventede levetid/holdbarhed på legeredskaberne udover de 7 år som Indu 
vedligeholder? 
* Hvad indeholder Indu's vedligeholdelse? I forslaget skriver I legepladsen vil blive olieret - 
er det smørelse af gynger/bevægelige dele eller er det af træet? 
* Hvor megen plads er der til egne sponsorer? 
 
2b: 
* Det forslås, at legepladsudvalget selv skal stå for vedligeholdelsen i forbindelse med de 
årlige rivegildedage. Måske vil det være en ide at lave en gruppe der har det ansvar og 
som honoreres for sit arbejde?? AKTION bestyrelsen 
 
Pkt. 5) Støjvold: 
Kommunen har sat en ny kontaktperson på sagen. Denne har sammen med Morten beset 
volden og har konkluderet, at der ikke er personfare ved at færdes på den. Det er 
tvivlsomt, om sammenstyrtningerne bliver udbedret. Morten følger fortsat sagen. 
Tidligere i sagen: Morten har taget billeder af sammenstyrtninger forskellige steder på 
volden. Disse er blevet sendt til kommunen. 
Sagen ligger nu i kommunens miljøudvalg. Der søges om penge til forhøjelse af volden, 
der hvor den vurderes at være for lav. 
Følgende tekst er fra tidligere 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 
repræsentanter 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. 6) Fastelavn 2010: 
Der deltog ca. 25 børn og 25 voksne i et succesfyldt arrangement søndag den 14. februar.  
 
Pkt. 7) Skt. Hans 2010: 
Der afholdes Skt. Hans den 23. juni. Morten skaffer bål og sange og Rikke laver heks. 
Morten arrangerer tænding af bålet. 
 
Pkt. 8) Sommerfest  2010: 
Morten kontakter festudvalget vedr. afvikling af sommerfest. 
Det skal indskærpes: 

• I fremtiden skal det præciseres, hvad foreningens tilskud dækker. 

• Festudvalget skal i fremtiden inden festens afvikling fremlægge detaljeret budget for 
bestyrelsen. 
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Pkt. 9) Julefrokost primo 2011: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 10) Rivegilde: 
Rivegildet afvikles 2. maj. Morten kontakter udvalgene med henblik på fastlæggelse af 
arbejdsopgaver. Der er modtaget emner til arbejdsopgaver. Erik laver mad, Preben leverer 
drikkevarer og Morten sender indbydelse. 
Maj-Britt indkøber fem plantesække eller lign og tre buskbom, som skal anvendes til 
tilplantning af plantetønderne. 
Preben lægger dato på hjemmesiden.   
 AKTION MORTEN, PREBEN, MAJ-BRITT og ERIK 
 
Pkt. 11) Kabel TV: 
Der er intet nyt. 
Tidligere i sagen: Morten fortalte, at bindingsperioden til YOUSEE er ændret til ni måneder 
med opsigelse ved udgangen af et kvartal. 
Morten fortalte ligeledes, at TDC havde overtaget fibernet-delen fra DONG. 
Morten får tilsendt tilbud fra forskellige udbydere til senere drøftelse. Bestyrelsen vil fortsat 
løbende holde øje med udviklingen på markedet. AKTION BESTYRELSEN 
 
Pkt. 12) Skur: 
Skuret er færdigt og næsten betalt. Der udestår dog at blive lavet en kørerampe og lavet 
tagrender. Morten kontakter tømreren. Der skal senere sættes reoler op i skuret. Erik har 
mulighed for at få et godt tilbud på dette. 
Det udestående arbejde forventes udført APR/MAJ 2010. AKTION MORTEN 
 
Pkt. 13) Legepladsudvalgets forslag om etablering af ny legeplads: 
Forslaget behandles på generalforsamlingen 20. april. 
 
Pkt. 14) 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. 
Maj-Britt har drøftet sagen med Per. Beplantningsudvalget vil ikke fremsætte forslaget på 
generalforsamlingen 2010.  
 
Pkt. 15) Gennemgang af aktionsliste: 
Listen blev gennemgået og ájourført.  
Morten har fremstillet ”hundeskilte”, og vil sætte nogle stykker op i området. 
 
Pkt. 16) Eventuelt: 
Der er bestil fejning af veje. Fejningen gennemføres i uge 14. 
Der står en skurvogn på græsplænen udfor Søvangen 20 med en slange ført ind til huset. 
Morten skriver et brev til ejeren, og hører om status for skurvognens fjernelse, herunder 
udbedring af skader på græsplænen. AKTION MORTEN 
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Pkt. 17) Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Rikke tirsdag den 1. juni 2010 kl. 2000. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 
1. juni 2010 Rikke Søengen 18 
3. august 2010 Preben Engdraget 4 
5. oktober 2010 Michael Engdraget 16 
7. december 2010 Maj-Britt Søvangen 38 
1. februar 2011 Preben Engdraget 4 
5. april 2011 Morten Søengen 5 
7. juni 2011 Rikke Søengen 18 
2. august 2011 Erik Sydkæret 7 
4. oktober 2011 Michael Engdraget 16 
 


