
 

1 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget d. 02-04-2019 
 

Sted:                                       Lise 

Deltagere: Morten, Lise og Rikke 

Fraværende: Rolf, Stig og Preben 

Referent:                                 Rikke 

 
Dagsorden: 

  

1. Godkendelse af seneste referat 

2. Dagsorden 

3. Økonomi 

4. Generalforsamling 2019 

5. Fastelavn 2019 

6. Skt. Hans 2019 

7. Sommerfest 2019 

8. Julefrokost 2019 

9. Rivegilde 

10. Kabel TV 

11. Remco og Pankas sager 

12. Nyt fra Beplantningsudvalget 

13. Evt. 

 
 
 
Pkt. 1) Godkendelse af seneste referat 

 Godkendt 
 
Pkt. 2) Dagsorden 

 Godkendt  
 
Pkt. 3) Økonomi 

 

 Intet at bemærke – er klar til at blive sendt ud forinden generalforsamlingen.  
 
Pkt. 4) Generalforsamling 2019 

 Udkastet til dagsorden for generalforsamlingen drøftes. Bestyrelsen foreslår, at indkaldelse til 
generalforsamlingen samt referatet af generalforsamlingen kun omdeles via mail til beboerne.  
En rundspørge viser, at alle er enige i, at sandkassen ud for Søvangen nedlægges. – Bestyrelsen 
foreslår derfor på generalforsamlingen, at den nedlægges. Der er indkommet forslag fra en 
beoer på Søvangen om at hele legepladsen på Søvangen nedlægges og at der i stedet etableres 
P-pladser på arealet. Morten har omformuleret lidt i dette forslag, som mangler forslagsstillerens 
godkendelse. Der er stillet forslag fra en beboer om, at der etableres en ny sandkasse med låg på 
legepladsen ud for Søengen.  
Morten trykker indkaldelsen til generalforsamlingen og Rikke omdeler.  

 
 
 
Pkt. 5) Fastelavn 2019 
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 Gik fint med en el tilmeldte børn og voksne.  
 
Pkt. 6) Skt. Hans 2019 

 Venter 
 

Pkt. 7) Sommerfest 2019 

 Venter  
 
Pkt. 8) Julefrokost 2019 

 Venter 
 
Pkt. 9) Rivegilde 

 Der er aftalt rivegilde 19. maj. 2019 og 15. september 2019. Morten printer invitationerne ud og 
Rikke omdeler.  
 

 
Pkt. 10) Kabel TV 

 Der har været bøvl med YouSee hos nogle beboere. En beboer har afmeldt sig YouSee, da 
YouSee ikke ville behandle problemet ordentligt. En anden beboer der er flyttet ind for et par 
mdr. siden kunne heller ikke få signalet til at virke. YouSee ville ikke behandle henvendelsen, 
men henviste til bestyrelsen her i grundejerforeningen. – det skal de ikke, hvilket Morten har 
gjort opmærksom på, så vi afventer sagens udvikling. Herefter vil der blive lagt en 
orienteringsskrivelse ud til nye beboere på hjemmesiden. Beboeren har ytret ønske om en 
parabolantenne i stedet, men det må man ikke efter forskrifterne her.  
 

Pkt. 11) Remco og Pankas sag. 
 

 Der er gennem tiden sendt diverse klager til byrådet, men politikerne har stemt for alligevel. 
Erhvervsministeren har også fået en skrivelse med klage over situationen, men vil ikke gå ind i 
sagen. Der er sendt endnu en klage i fællesskab med de omkringliggende grundejerforeninger.  

 
Pkt. 12) Nyt fra beplantningsudvalget: 

 Det forventes beplantningsudvalget snarest melder ind med en plan for ønskede aktiviteter til 
rivegildet. Og ligeledes en indkøbsliste.  

 
Pkt. 13) Evt.:  
 
 
Næste møde:  
 
 
Kommende møder: 

DATO STED ADRESSE 
   

   

   

   

   

 


