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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 1. oktober 2013 
 
Sted:                                      Tina, Sydkæret 6 
Deltagere: Morten, Karsten, Tina og Erik  
Fraværende: Preben og Rikke 
Referent:                                Erik 
 
Dagsorden: 
1.  Godkendelse af seneste referat 
2.  Dagsorden 
3.  Økonomi 
4.  Generalforsamling 2014 
5.  Fastelavn 2014 
6.  Skt. Hans 2014 
7.  Sommerfest 2014 
8.  Julefrokost primo 2014 
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 13. august 2013 blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Dagsorden: 
Ingen yderligere punkter. 
 
Pkt. 3) Økonomi: 
Kassereren var ikke tilstede. Han havde inden mødet fordelt en oversigt over økonomien. 
Denne blev gennemgået. Der var tilfredshed med afviklingen af økonomien. 
 
Pkt. 4) Generalforsamling 2014: 
Afholdes i april 2014. Mulige datoer er 1, 8 og 29. april. Behandles senere. 
 
Pkt. 5) Fastelavn 2014: 
Arrangementet afholdes 2. marts 2014. Behandles senere. 
 
Pkt. 6) Skt. Hans 2014: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 7) Sommerfest 2014: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 8) Julefrokost primo 2014: 
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Julefrokost bliver 8. marts 2014. Rikke udarbejder plan for arrangementet. Det udestår at 
beslutte, hvor det efterfølgende arrangement skal afholdes. AKTION RIKKE 
 
Pkt. 9) Rivegilde: 
Rivegildet afholdes i maj 2014. Behandles senere. 
  
Pkt. 10) Kabel TV: 
Det er fortsat planen, at der på sigt skal indføres en anden måde at modtage TV-signalet 
på. Det blev vedtaget, at alle i bestyrelsen nøje gennemlæser lokalplan og 
Grundejerforeningens vedtægter med henblik på at kunne forslå mulige ændringer inden 
for dette emne. 
Morten oplyste, at det ikke er muligt at tegne forsikring mod skader på kabelnettet. Det er 
til gengæld muligt at udvide serviceordningen til at omfatte nettet. Morten får et tilbud på 
dette snarest. 
Morten har talt med en Boxer udbyder om levering TV. Morten vil give de nødvendige 
oplysninger. Boxer vil herefter give tilbud på levering. AKTION MORTEN
  
  
Pkt. 11) Vejbump: 
De to bump på Engdraget ved hhv. nr. 16 og nr. 6 er nu blevet flyttet som tidligere 
besluttet. Der er forskellig opfattelse af, om det har en fartdæmpende virkning. 
De tidligere klagende naboer til bumpene har ikke fremsat nye klager. 
Morten har talt med en producent af pukkelbump. Denne mener ikke, at pukkelbump kan 
fungere på SF-vejbelægning. Morten inviterer leverandøren ud til en nærmere 
undersøgelse. 
Muligheden for at opsætte en form for bom for enden af stien ved Søengen/Engdraget 
blev drøftet. Morten undersøger det praktiske ved kommunen. AKTION MORTEN 
 
Den tidligere gennemførte undersøgelse 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 er blevet spurgt om muligheden for at få ryddet bevoksningen ned mod søen. 
Bestyrelsen var enig i, at det er en god idé at holde denne bevoksning nede. Morten 
beder Kim om at udføre denne rydning et par gange om året.      AKTION MORTEN 

• Morten har tjekket alle tønder for manglende refleksbånd. Morten køber refleksbånd og 
sætter på tønderne.                                 AKTION MORTEN 

• Morten oplyste, at Peter er i gang med at oliere legepladsen. Morten holder kontakt. 

• SV 44 har bygget en markant overdækning af terrassen. Morten taler med ejeren om 
dette.                AKTION MORTEN 

• Morten orienterede om, at der i den seneste tid, har været en del indbrud i området. 
Morten vil sende info om dette på mail til vores mailliste. (Er gjort). 

• For at få opdateret maillisten, vil Morten sende Rasmus rundt og ”stemme dørklokker”. 
 AKTION MORTEN 
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Pkt. 14) Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Karsten tirsdag 3. december 2013 kl. 20.00. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 
3. december 2013 Karsten Søengen 24 
4. februar 2014 Preben Engdraget 4 
1. april 2014 Morten Søengen 5 
3. juni 2014 Rikke Søengen 18 
12. august 2014 Erik Sydkæret 7 
7. oktober 2014 Tina Sydkæret 6 
2. december 2014 Karsten Søengen 24 
3. februar 2015 Preben Engdraget 4 
 


