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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 9. august 2011 
 
Sted:                                      Erik, Sydkæret 7 
Deltagere: Morten, Michael, Preben, Erik og Maj-Britt 
Fraværende: Rikke 
Referent:                                Erik 
 
Dagsorden: 
 
1.  Godkendelse af seneste referat 
2.  Dagsorden 
3.  Økonomi 
4.  Generalforsamling 2011 
5.  Generalforsamling 2012 
6.  Støjvold 
7.  Fastelavn 2012 
8.  Skt. Hans 2011 
9.  Sommerfest 2011 
10.  Julefrokost primo 2012 
11.  Rivegilde 
12.  Kabel TV 
13.  Beskæring af træer 
14.  Vejbump 
15.  Forsikringsforhold - bestyrelsesansvar 
16.  Knækket kabel 
17.  Gennemgang af aktionsliste 
18.  Eventuelt 
19.  Næste møde 
 
 
 
Pkt. 1) Godkendelse af seneste referat: 
Referat fra bestyrelsesmødet 31. maj 2011 blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Dagsorden: 
Ingen yderligere punkter. 
 
Pkt. 3) Økonomi: 
Kassereren gennemgik de økonomiske forhold indtil nu. Økonomien afvikles efter planen. 
Der var ikke større indvendinger. 
 
Pkt. 4) Generalforsamling 2011: 
Det blev på generalforsamlingen vedtaget at oprette en vejfond. Bestyrelsen blev pålagt at 
udarbejde et forslag til vedtægtsændring til styring af vejfonden. Morten undersøger ved 
kommunen samt ved andre grundejerforeninger, hvad der kan stå i en sådan 
vedtægtsændring. Preben undersøger de økonomiske forhold omkring vejfonden, og 
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udarbejder et oplæg til næste møde. Sagen skal drøftes nærmere på bestyrelsesmøderne 
i OKT og DEC. 
Det blev på generalforsamlingen vedtaget at etablere et areal med græs mellem 
fodboldbanen og stien udfor Søvangen. Beplantningsudvalget har arbejdet med sagen og 
modtaget et tilbud, som Maj-Britt fremlagde. Tilbuddet er på godt kr. 28.000. Dette er mere 
end 40% højere end de kr. 20.000,-, som blev vedtaget på generalforsamlingen. Efter en 
længere drøftelse blev det besluttet ikke at igangsætte opgaven, da prisen var for høj. 
De kr. 20.000,- som er disponeret i budgettet vil blive hensat, såfremt det næste år 
besluttes at gennemføre projektet.  
 
Pkt. 5) Generalforsamling 2012: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 6) Støjvold: 
Alt er sat i bero.  
Morten oplyste, at kommunen på mail har meddelt, at såfremt nogen kommer til skade på 
volden i forbindelse med en sammenstyrtning, er kommunen erstatningsansvarlig. Morten 
vil skaffe dette udsagn på en mere officiel måde. AKTION MORTEN 
 
Pkt. 7) Fastelavn 2012: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 8) Skt. Hans 2011: 
Et godt og vellykket arrangement med et stort fremmøde fra nær og fjern. 
 
Pkt. 9) Sommerfest 2011: 
Festudvalget er i gang med planlægningen af sommerfesten, som afholdes 27. august 
2011. Foreningens tilskud er. kr. 3.500,-.  
 
Pkt. 10) Julefrokost primo 2012: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 11) Rivegilde: 
Rivegildet afvikles xx. Maj-Britt kontakter beplantningsudvalget med henblik på at få 
fastlagt en dato og de arbejdsopgaver, der skal udføres. Maj-Britt giver snarest 
bestyrelsen besked om dato. Umiddelbart ses flg. muligheder: 25. september, 2. oktober 
eller 9. oktober. 
Erik laver mad, Preben leverer drikkevarer og Morten sender indbydelse. Arbejdsopgaver 
påføres indkaldelsen. 
Preben lægger dato på hjemmesiden.  
 AKTION: MORTEN, ERIK, MAJ-BRITT og PREBEN 
  
Pkt. 12) Kabel TV: 
Intet nyt i sagen. 
Tidligere: YouSee har givet et urimeligt højt tilbud på at lave et fibernet-anlæg i området. 
Tilbuddet er ikke interessant. Bestyrelsen fortsætter undersøgelse af muligheder. 
 AKTION BESTYRELSEN 
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Pkt. 13) Beskæring af træer: 
Træerne er fældet på nær et, som indtil videre bliver stående. Rosenbedet ud for 
Søvangen bliver snarest fjernet af Misha og Per. Bedet ud for Søengen gøres der ikke 
mere ved. Det store rosenbed ved frøhullet skal med tiden reduceres. 
 
Pkt. 14) Vejbump: 
Bumpet er etableret på Søengen. Umiddelbart virker det godt. Preben sender oplysninger 
om bumpet til snerydderen, således han kan godkende etablering af yderligere bump. Vi 
udskyder derfor beslutning om etablering af flere bump indtil videre.  AKTION PREBEN. 
 
Pkt. 15) Forsikringsforhold: 
Preben kontakter Misja vedr. vores forsikringsforhold herunder 
bestyrelsesansvarsforsikring. AKTION PREBEN. 
 
Pkt. 16) Knækket kabel: 
Der er i budgettet for 2011 afsat kr. 50.000,- til udbedring af skader på kabelnettet. 
 
Pkt. 17) Gennemgang af aktionsliste: 
Listen blev gennemgået og ájourført.  
 
Pkt. 18) Eventuelt: 

• En beboer ønsker, at der etableres et vejbump mellem Engdraget 7 og 9. Beboeren 
har fremsendt en meget udførlig dokumentation for fartproblemet på dette stykke vej. 
Der er stor enighed i bestyrelsen om problemet og et bump på dette stykke vej, vil blive 
prioriteret, når snerydderen har kommenteret sagen. 
Morten sender et svar til beboeren. AKTION: MORTEN 

• Maj-Britt oplyste, at nogle drenge er set udøve hærværk på havebordet ved 
klatretræet.  

• Morten har modtaget brev fra kommunen vedr. lovliggørelse af diverse byggeri i 
foreningen samt oplysning om de nye regler om anmeldelse af byggeri. 
Morten sender materialet på foreningens mailliste mhp. at få etableret udvalg, der kan 
drøfte lovliggørelse med kommunen. 

• Preben samt flere andre beboere er blevet pålagt at flytte postkassen ud til vejen. 
Preben har gjort Post Danmark opmærksom på, at området mellem hans hus og vejen, 
tilhører grundejerforeningen, og derfor ikke vil flytte sin postkasse. 
Morten skriver til Post Danmark om problemet. 

 
Pkt. 19) Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Michael tirsdag 27. september 2011 kl. 20.00. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 
27. september 2011 Michael Engdraget 16 
6. december 2011 Maj-Britt Søvangen 38 
7. februar 2012 Preben Engdraget 4 
3. april 2012 Morten Søengen 5 
5. juni 2012 Rikke Søengen 18 
7. august 2012 Erik Sydkæret 7 
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2. oktober 2012 Michael Engdraget 16 
4. december Maj-Britt Søvangen 38 
 


