
 

 

 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget d. 07. feb. 2019 
 

Sted:                                       Rolf 

Deltagere: Preben, Stig, Rolf, Morten og Rikke 

Fraværende: Lise 

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 2018  

9. Rivegilder 

10. Kabel TV  

11. Diverse sager 

12. Nyt fra Beplantningsudvalget 

13. Evt. 
 

 

Ad. 1) Referatet blev godkendt 

Ad. 2) Dagsorden blev godkendt 

Ad. 3) Preben oplyser, at årsregnskabet er sendt til revision.  

 

Ad 4) Generalforsamling 2019 

 Morten har udsendt varsling af forslag. Fristen for indkomne forslag er 1. marts. 

 Bestyrelsen stiller forslag om nedlæggelse af sandkassen på den lille legeplads ved Søvangen. Det 

sker pba. den rundspørge, som vi har foretaget blandt beboerne omkring legepladsen. Der kom 3 

svar, som alle ønskede sandkassen nedlagt. 

 Preben formulerer forslaget om nedlæggelse af sandkassen. Morten formulerer forslag fra 

bestyrelsen om ændring af vedtægterne således, at indkaldelse og referat af den årlige 

generalforsamling kun sendes ud på mail samt lægges på hjemmesiden.  

Beboere på Søvangen ønsker flere P-pladser. Morten har bedt dem lave et motiveret forslag til 

generalforsamlingen. 

 Preben, Lise og Stig er på valg. 

 Datoen bliver 11. eller 30. april. Morten kontakter Musikskolen for lån af lokale.  

 

Ad. 5) Fastelavn er 3. marts 2019. 

Erik og Benedikte vil gerne stå for forplejning i deres carport som sædvanligt. 

 Rikke køber tønder, køller, kroner og slikposer. Vi har en tønde fra sidste år og masser af køller, så 

Rikke køber 1 tønde og slikposer efter antal tilmeldte børn. Rikke afleverer tønde til Rolf der sørger 

for ophængning og Rikke afleverer slikposerne til Morten.  



 

 

 Morten laver tilmeldingssedler og køber cacao, juice, flødeskum og småkager. 

Ad. 6) IAB 

Ad. 7) IAB 

Ad 8) Julefrokost 2019 

 Afventer 

 

Ad. 9) Rivegilde/arbejdsdag 

 Der bliver to arbejdsdage i 2019: 19. maj og 15. september. Det lader til at være et rigtigt effektivt 

udvalg, vi har fået, og de har mange ideer. Bestyrelsen vurderer ikke det er et problem med 

økonomien, at der er 2 rivegilder, hvor der fortsat udbetales 200 kr. pr fremmødte husstand pr. 

rivegilde.  

 

Ad. 10) Kabel TV. 

 En beboer kunne ikke få signal og kontaktede Yousee. Her sagde de, at nå beboeren er 

foreningskunde, skulle beboeren kontakte grundejerforeningen. Morten talte med beboeren, 

hvorefter Morten kontaktede Yousee om, at det altså er en fejl, hvilket de anerkendte og 

beklagede.  

 

Ad. 11) 

 

 Spærring af Søparken. Kommunen har besluttet, at den skal gøres permanent.  

 

Ad. 12) Beplantningsudvalget 

 Udvalget har overtaget det udkast til Vedligeholdsplan, som tidligere er blevet rundsendt til 

Bestyrelsen.  

 Efter indhentning og drøftelse af 3 tilbud var der i bestyrelsen og beplantningsudvalget enighed om, 

hvem man skulle vælge til at beskære en del af træerne i området. Arbejdet er gjort med 

tilfredsstillende resultat.  

 Udvalget foreslår to årlige arbejdsdage, med et årligt rivegilde-depositum på 400 kr. 

 Udvalget ønsker en opstramning på kvaliteten af græsslåningen. – Morten er i dialog med firmaet 

bag græsslåningen. 

 

Ad. 13) Evt. 

 Hundespandene bliver sommetider brugt som skraldespande.  Der er nu opsat klistermærker på 

spandene om, at de kun må benyttes til hunde-efterladenskaber. Forhåbentlig kan det reducere 

den mængde almindeligt affald, der smides i spandene. Der bliver ofte smidt øldåser og pizzabakker 

i, og det betyder, at de bliver fyldt alt for hurtigt. Og de kan også skære hul på poserne. 

Rikke foreslår at spanden på stien bag Sydkæret flyttes til mere centralt sted, da den altid er 

næsten tom, når der tømmes cirka hver 10. dag. Morten flytter spanden hen ved krydset af stierne 

ud for frøhullet.  

 

 

Ref. Rikke 

 

 


