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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget d. 04-06-2019 
 

Sted:                                       Rikke 

Deltagere: Morten, Preben, Stig og Rikke 

Fraværende: Rolf og Lise 

Referent:                                 Rikke 

 
Dagsorden: 

  

1. Godkendelse af seneste referat 

2. Dagsorden 

3. Økonomi 

4. Konstituering og opgaver efter 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 

 Morten sørger for et par rettelser 
 
Pkt. 2) Dagsorden 

 Godkendt  
 
Pkt. 3) Økonomi 

 

 Godkendt. Preben sørger for at opdatere procedure for opsigelse af YouSee.   
 
Pkt. 4) Konstituering og opgaver efter generalforsamling 2019 

 Morten Als Petersen, formand. Rolf Graae, næstformand. Preben Ougaard, kasserer. Rikke 
Samson, sekretær. Lise Olsson, medlem. Stig Nielsen, suppleant.  

 Ny sandkasse skal etableres på den store legeplads. Morten er i dialog med nogle beboere om 
etableringen.  

 Preben fletter opdaterede vedtægter ind på hjemmesiden.  
 
 
 
Pkt. 5) Fastelavn 2020 
 

 Venter 
 
Pkt. 6) Skt. Hans 2019 
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Morten har bestilt bål fra Kommunen til levering tæt på den 23. juni. Morten beder Phillip der slår vores 
græs om, at der bliver slået en kant omkring bålpladsen. Rikke sørger for heks.  
 

 
 

Pkt. 7) Sommerfest 2019 

 Bliver ikke til noget i år grundet manglende folk til at arrangere den.   
 
Pkt. 8) Julefrokost 2019 

 Venter 
 
Pkt. 9) Rivegilde 

 Der blev lavet mange gode ting den 19. maj. Bl.a. blev flere buksbom skiftet, da de døde af tørke 
sidste sommer. Morten har sprøjtet mod ukrudt på hele vejarealet.  
 

 
Pkt. 10) Kabel TV 

 Preben opdaterer vejledning til beboerne omkring dette på hjemmesiden.  
 

Pkt. 11) Remco og Pankas sag. 
 

 Pankas er begyndt at bygge. Nu hvor byggeriet er i gang er det nok sværere at komme igennem 
med klagerne, da der så vil være et stort erstatningsansvar overfor Pankas.  

 
Pkt. 12) Nyt fra beplantningsudvalget: 

 Intet nyt pt.   
 
Pkt. 13) Evt.: 
 
Asfaltering af stien: Kommunen har sørget for ny asfalt på stien langs søen. Der er allerede revner, hvor 
ukrudt pibler op. Desuden har entreprenøren dumpet det/en del af det opgravede græstørv med 
asfaltrester osv. Nede ved siden af søen. Morten har via Kommunen bedt om at få det fjernet, men det 
er ikke sket endnu.  
 
Dræn ved græsareal: Kommunen har sagt nej til at vi må skyde et dræn under stien ud i søen. Morten 
har mailet en del frem og tilbage, da det ikke umiddelbart giver mening, men Kommunen fastholder et 
nej. Alternativt skal vi grave en faskine ned i området, men det er en dyrere løsning og en faskine holder 
måske kun i 20 år. Morten indhenter tilbud på faskine. 
 
Affaldssortering: Kommunen har skrevet til bestyrelsen, at der skal tages stilling til, hvorvidt vi skal have 
et fælles anlæg til affaldssortering eller beboerne skal have individuelle løsninger. Kommunen anbefaler 
individuelle løsninger, hvilket bestyrelsen er enig i. Morten mailer dette svar til Kommunen.  
              
 
 
Næste møde: 13.08.19 hos Preben. 
 
 
Kommende møder: 

DATO STED ADRESSE 
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