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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 5. februar 2013 
 
Sted:                                      Morten, Søengen 5 
Deltagere: Morten, Rikke, Maj-Britt og Erik  
Fraværende: Preben og Michael 
Referent:                               Erik 
 
Dagsorden: 
 
1.  Godkendelse af seneste referat 
2.  Dagsorden 
3.  Økonomi 
4.  Generalforsamling 2013 
5.  Fastelavn 2013 
6.  Skt. Hans 2013 
7.  Sommerfest 2013 
8.  Julefrokost primo 2013 
9.  Rivegilde 
10.  Kabel TV 
11.  Vejbump 
12.  Gennemgang af aktionsliste 
13.  Eventuelt 
14.  Næste møde 
 
 
 
Pkt. 1) Godkendelse af seneste referat: 
Referat fra bestyrelsesmødet den 4. december 2012 blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Dagsorden: 
Ingen yderligere punkter. 
 
Pkt. 3) Økonomi: 
Kassereren var fraværende. Derfor blev 2013 økonomi ikke behandlet.  
Kassereren havde inden mødet fremsendt regnskab 2012 til bestyrelsen. Dette blev nøje 
gennemgået. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med regnskabet og godkendte dette. 
 
Pkt. 4) Generalforsamling 2013: 
Generalforsamlingen bliver afholdt den 23. april kl. 1930 i akvariet på Musikskolen. 
Morten udsender meddelelse om generalforsamling samt indkaldelse af forslag senest 1. 
marts 2013. 
Morten udsender officiel indkaldelse til generalforsamlingen senest 14 dage før afholdelse 
(8. april). 
Preben medbringer drikkevarer og stemmesedler. Preben kontakter Niels vedr. 
dirigentfunktionen. AKTION MORTEN og PREBEN 
Preben, Michael, Maj-Britt og Erik er på valg. 
Erik har meddelt, at han på generalforsamlingen ikke genopstiller til bestyrelsen. 
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Erik har oplyst om en mulig interesseret person til bestyrelsen. Morten kontakter denne. 
 AKTION MORTEN 
Maj-Britt har meddelt, at hun fraflytter foreningen i løbet af foråret. Hun genopstiller derfor 
ikke til bestyrelsen. 
 
Pkt. 5) Fastelavn 2013: 
Arrangementet afholdes søndag den 10. februar 2013 kl. 1400. Fastelavnstønderne 
hænges op på fodboldbanen/græsplæne nord for Sydkæret 1. Arrangementet efter 
tøndeslagning holdes hos Erik, Sydkæret 7. 

• Rikke: 
o Køber slik, 3 store tønder, 3 kongekroner, 3 dronningekroner, småkager 
o Pakker slikposer 
o Pynter tønder (serpentiner og balloner). Slikposer uddeles hos Erik. 
o Arrangerer opsætning af tønder på fodboldbanen. 
o Afvikler tøndeslagningen 

• Morten: 
o Udsender indbydelse senest 20. januar (er gjort).  
o Køber kakao og kopper 
o Giver Rikke besked om antal deltagere ca. 1 uge før og endeligt antal dagen før. 

Der forventes op mod 50 børn og voksne. 
o Laver kakao sammen med Erik 

• Erik 
o Klargør carport. 
o Laver kakao sammen med Morten 
o Laver flødeskumssprøjte 

 AKTION RIKKE, ERIK og MORTEN  
 
Pkt. 6) Skt. Hans 2013: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 7) Sommerfest 2013: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 8) Julefrokost primo 2013: 
Julefrokost bliver afholdt 16. marts 2013. Rikke sender detaljeret plan for dagen senest 9. 
marts.  AKTION RIKKE 
 
Pkt. 9) Rivegilde: 
Næste rivegilde afholdes i maj 2013. 
  
Pkt. 10) Kabel TV: 
Morten har modtaget et fordelagtigt tilbud fra YouSee om individuel modtagelse af TV-
signal. Tilbuddet omfatter ligeledes, at YouSee overtager antenneanlægget og 
vedligeholdelsen af dette. 
Det er bestyrelsen hensigt at fremlægge et forslag på den kommende generalforsamling 
vedr. dette. Morten udarbejder et forslag til dette og mailer det rundt til bestyrelsen. 
Morten kontakter YouSee og får tjekket alle forhold i det fremsendte tilbud.   
 AKTION MORTEN 
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Pkt. 11) Vejbump: 
”Bump-undersøgelsen” blev gennemgået. 33 husstande havde svaret. Generelt set er der 
overvejende enighed om, at bumpene har en positiv fartdæmpende virkning. Der er dog 
enkelte, der har den modsatte holdning. 
De to nye bump (ved Engdraget 16 og Engdraget 6) var mest kommenteret. Husstande 
tæt ved bumpene er meget generet af støj fra bumpene. 
Det blev derfor besluttet at flytte bumpet ved Engdraget 16 lidt længere ned af Engdraget 
(nordpå) eksempelvis til lige efter stiens udmunding i Engdraget. Morten iværksætter 
flytning. 
Bumpet ved Engdraget 6 bibeholdes. Bumpet kan evt. suppleres med et 
”skildpaddebump”. Morten tjekker oplysninger om effekten af ”skildpaddebump”. AKTION 
MORTEN 
Undersøgelsen viste, at der var behov for et bump på Søengen lige efter indkørsel fra 
Søparken. Dette besluttes senere. AKTION BESTYRELSEN 
 
Pkt. 12) Gennemgang af aktionsliste: 
Listen blev gennemgået og ájourført.   
 
Pkt. 13) Eventuelt: 
Morten meddelte, at grundejerforeningen har modtaget ibrugtagningstilladelse til den nye 
legeplads. Dog har kommunen ikke modtaget dokumentation for, at den er gennemgået af 
en certificeret inspektør. Morten kontakter Henka. AKTION MORTEN 
Dette møde var Maj-Britts sidste møde. Hun har været med i bestyrelsen i ca. 6 år. Morten 
takkede hende for et godt arbejde gennem tiden. 
 
Pkt. 14) Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Preben tirsdag 9. april 2012 kl. 20.00. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 
9. april 2013 Preben Engdraget 4 
4. juni 2013 Rikke Søengen 18 
13. august 2013 xx  
1. oktober 2013 Michael Engdraget 16 
3. december 2013 Xxx  
4. februar 2014 Preben Engdraget 4 
1. april 2014 Morten  
3. juni 2014 Rikke Søengen 18 
 


