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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 3. juni 2015 
 

Sted:                                       Karsten, Søengen 24. 

Deltagere: Karsten, Morten, Rikke, Preben, Rolf og Lise  

Fraværende:  

Referent:                                 Rikke 

 
Dagsorden: 

1.  Godkendelse af seneste referat 

2.  Dagsorden 

3.  Økonomi 

4.  Generalforsamling 2015 

5.  Fastelavn 2015 

6.  Skt. Hans 2015 

7.  Sommerfest 2015 

8.  Julefrokost primo 2016 

9.  Rivegilde 

10.  Kabel TV 

11.  Skiltning i bebyggelsen 

12.  Gennemgang af aktionsliste 

13.  Eventuelt 

14.  Næste møde 

 
 
Pkt. 1) Mødet er det første møde i bestyrelsen efter generalforsamlingen. Bestyrelsen 
konstituerer sig som følgende: Morten Als Petersen, formand. Karsten Kristensen, 
næstformand. Preben Ougaard, kasserer. Rikke Samson, sekretær. Rolf Graae, medlem. 
Lise Olsson, suppleant. 
 
Pkt. 2) Godkendelse af seneste referat: 
Referat fra bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 blev godkendt. 
 
Pkt. 3) Dagsorden: 
Ingen yderligere punkter. 
 
Pkt. 4) Økonomi: 
Kassereren meddeler, at der ikke er nogle uregelmæssigheder.   
 
Pkt. 5) Fastelavn 2015: 
Udsættes. 
 
Pkt. 6) Skt. Hans 2015: 
Afholdes som sædvaneligt. Aktion: Morten har mailet invitationerne til Rikke. Rikke printer 
og omdeler invitationerne. Rikke sørger for heks. Morten sørger for kopier af 
Midsommersangen og sørger for optænding af bålet.   
 



2 

Pkt. 7) Sommerfest 2015: Der er ikke etableret noget festudvalg. Men der er penge til leje 
af telt og lign., hvis nogle skulle have mod på at arrangere en sommerfest.  
 
 
Pkt. 8) Julefrokost primo 2016: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 9) Rivegilde: 
Rikke har ikke hørt om ny dato fra beplantnings- og legepladsudvalget endnu.  
Aktion: Morten rykker udvalget for dato og mailer invitationerne til Rikke. Rikke printer og 
omdeler invitationerne. Erik laver mad. Preben leverer drikkevarer og lægger dato på 
hjemmesiden og sender indbydelse på mail. 
Der tilbagebetales kr. 200,- i rivegildegebyr ved deltagelse. 
  
Pkt. 10) Kabel TV: 
Morten har modtaget et konkret tilbud fra YouSee vedr. ændring af TV-udbuddet. 
Tilbuddet blev vedtaget på generalforsamlingen. Kontrakten er modtaget, underskrevet og 
returneret. YouSee melder snarest ud, når de kender datoen for implementeringen.  
YouSee overtager betalingen til Copy-Dan og fratrækker dette i vores pris. YouSee betaler 
for strømforbruget til anlægget.  
 
Pkt. 11) Skiltning i bebyggelsen: 
Erik havde som besluttet på mødet i februar udarbejdet et detaljeret forslag til skiltning i 
bebyggelsen. Dette blev gennemgået, og det blev besluttet at opsætte tre ”hund – snor 
husk pose” skilte, på de tre lygtepæle, hvor der kun sidder bøjler. Herudover opsættes tre 
”privat område henkastning af affald forbudt” skilte langs marken. Skiltene udarbejdes i 
metal. 
Morten bestiller skiltene. AKTION MORTEN 
        
Pkt. 12) Gennemgang af aktionsliste: 
Morten har kontaktet Kim og bedt han se på de steder, hvor belægningen er sunket 
omkring lunkerne.  
Aktion: Morten bestiller fejning af vejene til efter rivegildet.   
 
Pkt. 13) Eventuelt: 
Kim har ytret ønske om at bruge en 5-6 timers arbejdstid på at beskære diverse træer og 
beplantning langs søen. Det besluttes at være helt ok.  
En beboer har ytret ønske om at måtte opsætte en container foran sit hus en periode. 
Dette da beboeren skal have renoveret noget i huset og derfor skal have sine møbler 
opbevaret. Det besluttes at være ok., såfremt den pågældende container kan være 
indenfor beboerens egen grund.  
En beboer har oplyst, at et græsstykke uden for dennes grund egentlig skal slås af 
Kommunen. Men det sker bare ikke med mindre beboeren ringer og rykker. Det besluttes 
at Kim også slår dette stykke græs.  
Vedr. skattesagen har vi modtaget nyt brev om at Skat fastholder afgørelsen. Det 
besluttes at Morten klager videre. 
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Pkt. 14) Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Rolf onsdag d. 12. august 2015 kl. 20.00. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 

3. juni 2015 Karsten Søengen 24 

12. august 2015 Rolf Sydkæret 

7. oktober 2015 Preben Engdraget 4 

2. december 2015 Rikke Søengen 18 

3. februar 2016 Lise Søengen 22 

6. april 2016 Karsten Søengen 24 

1. juni 2016 Rolf Sydkæret 

 


