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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 9. december 2008 
 
Sted:                                      Erik, Sydkæret 7 
Deltagere:  
Fraværende:  
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.  Parkering af campingvogne 
15.  Eventuelt 
16.  Næste møde.  
 
 
Pkt. 1) Godkendelse af seneste referat: 
Referat fra bestyrelsesmødet 14. oktober 2008 blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Dagsorden: 
Dagsordenen blev udvidet med et punkt: 

• Pkt. 15.: Vejarealer. 
 
Pkt. 3) Økonomi: 
Kassereren fremlagde en oversigt over afviklingen af økonomien. Alt forløb efter planen. 
  
Pkt. 4) Generalforsamling 2009: 
Behandles på mødet i februar. 
 
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.
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 AKTION MORTEN 
 
Pkt. 6) Fastelavn 2009: 
Arrangementet afholdes søndag den 22. februar. 

• 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. 

• 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. 

 AKTION MORTEN og RIKKE 
 
Pkt. 7) Skt. Hans 2009: 
Behandles senere. 
  
Pkt. 8) Sommerfest 2009: 
Behandles senere. 
  
Pkt. 9) Julefrokost primo 2009: 
Endelig dato er 31. januar 2009. Rikke sender invitation med plan for dagen. Arrangement 
før og efter afholdes enten hos Preben eller Morten.  
 AKTION RIKKE, PREBEN og MORTEN 
 
Pkt. 10) Rivegilde: 
Behandles senere. 
 
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. 
DONG har meddelt, at de kan levere TV mm. når kontrakten med YouSee udløber. 
YouSee undersøger mulighed for individuel levering, og sender tilbud. 
Efter en lang drøftelse blev det besluttet at fortsætte nuværende aftale med YouSee, med 
en bindingsperiode på 2 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. 
Erik har hos en anden tømrer anmodet om et tilbud på et skur.  
 AKTION MORTEN og ERIK 
 
Pkt. 13) Gennemgang af actionsliste: 
Listen blev gennemgået og ájourført.  
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Pkt. 14) Parkering af campingvogne: 
Der var en drøftelse omkring ulovligt parkerede campingvogne. Bestyrelsen vil i større om-
fang ”komme efter” de ulovligt parkere køretøjer. Morten vil på næste generalforsamling 
indskærpe forholdet. 
Efter en venlig henstilling er problemet løst. Punktet udgår. 
 
Pkt. 15) Vejarealer: 
Efter anmodning fra advokaten for salget af Engdraget 16 (gården), har bestyrelsen be-
sluttet at acceptere matrikulært ejerskab af Sydkæret og stykket på Engdraget fra Lynge-
vej til og med Sydkæret 1. Beslutningen har ingen konsekvenser, da vi altid har haft brugs-
retten om vejene. 
 
Pkt. 16) Eventuelt: 
En gartner i en anden grundejerforening er kommet til skade i f.m. græsslåning. Ifølge en 
artikel står grundejerforeningen til at få en bøde for manglende tilsyn m.m. Der er endnu 
ikke faldet dom i sagen.  
Forholdet blev drøftet, og det blev besluttet at følge udviklingen i sagen og tage beslutning 
senere. 
 AKTION ERIK 
 
Pkt. 17) Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Preben tirsdag den 3. februar 2009 kl. 2000. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 
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 
2. februar 2010 Preben Engdraget 4 
6. april 2010 Morten Søengen 5 
 


