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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 14. august 2012 
 
Sted:                                      Erik, Sydkæret 7 
Deltagere: Morten, Preben, Michael, Maj-Britt og Erik  
Fraværende: Rikke 
Referent:                                Erik 
 
Dagsorden: 
 
1.  Godkendelse af seneste referat 
2.  Dagsorden 
3.  Økonomi 
4.  Generalforsamling 2013 
5.  Fastelavn 2013 
6.  Skt. Hans 2012 
7.  Sommerfest 2012 
8.  Julefrokost primo 2013 
9.  Rivegilde 
10.  Kabel TV 
11.  Vejbump 
12.  Forsikringsforhold - bestyrelsesansvar 
13.  Gennemgang af aktionsliste 
14.  Eventuelt 
15.  Næste møde 
 
 
 
Pkt. 1) Godkendelse af seneste referat: 
Referat fra bestyrelsesmødet den 29. maj 2012 blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Dagsorden: 
Ingen yderligere punkter. 
 
Pkt. 3) Økonomi: 
Kassereren orienterede om afviklingen af økonomien for 2012. Det fremlagte regnskab 
blev drøftet, og det blev konkluderet, at økonomien afvikles efter planen. 
 
Pkt. 4) Generalforsamling 2013: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 5) Fastelavn 2013: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 6) Skt. Hans 2012: 
Aftenen blev afviklet på en meget fortræffelig vis. Der var et flot fremmøde. 
 
Pkt. 7) Sommerfest 2012: 
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Der er ikke længere noget festudvalg, og bestyrelsen har ikke haft ressourcer til at 
arrangere festen. Derfor er sommerfesten 2012 aflyst. 
 
Pkt. 8) Julefrokost primo 2013: 
Julefrokost afholdes primo 2013.  AKTION RIKKE 
 
Pkt. 9) Rivegilde: 
Næste rivegilde afholdes i maj 2013. 
  
Pkt. 10) Kabel TV: 
YouSee har fremsendt en ændring til vores nuværende aftale. Morten underskriver denne 
sammen med enten Preben eller Michael og returnerer den til YouSee.  
 AKTION MORTEN 
Tidligere: Morten har modtaget et tilbud fra TDC. Tilbuddet er dog ikke i orden, idet vi 
ønsker, at TV-nettet skal være ejet af udbyderen. TDC fremsender nyt tilbud. 
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 
 
Pkt. 11) Vejbump: 
De to vejbump er placeret. Det ene på Engdraget udfor Sydkæret 1 og det andet på 
Engdraget mellem Engdraget 6 og 7. Bumpene synes at have en god virkning, selvom der 
stadig er biler der kører for stærkt. Der er også observeret biler, som anvender 
cykel/gangsti for at undgå bumpet. 
Der er modtaget klager fra to husstande i nærheden af bumpene pga. støj genereret af 
disse.  
Der udspandt sig en længere drøftelse omkring dette. Resultatet blev, at bumpene bliver 
liggende indtil videre. Bestyrelsen vil drøfte sagen igen på mødet i oktober. Alle blev 
opfordret til at observere passage af bumpene. 
Alle der har en mening om bumpene samt fartdæmpning i almindelighed er velkomne til at 
skrive til bestyrelsen. 
Morten svarer de to husstande, der har sendt klager. AKTION: MORTEN 
 
Pkt. 12) Forsikringsforhold: 
Preben oplyste, at foreningens skur er dækket af forsikringen. Punktet udgår. 
 
Pkt. 13) Gennemgang af aktionsliste: 
Listen blev gennemgået og ájourført.   
 
Pkt. 14) Eventuelt: 

• Maj-Britt nævnte, at mange af ”chikanekummerne” ikke ser godt ud. Beplantningen er 
flere steder død. Maj-Britt tilbød at gøre noget ved problemet, dvs. købe planter og 
plante dem. Maj-Britt får naturligvis passende betaling. 

• Morten nævnte, at beskæring af udvalgte træer på marken er påbegyndt. 

• Morten orienterede om en beboer med regnvandsproblemer. Beboeren ønsker at 
grave en faskine på fællesarealet samt etablere en brønd. 
Bestyrelsen var enig i, at dette var OK. Morten giver beboeren den nødvendige 
besked. 
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• Erik orienterede om, at den ene stolpe på volleyboldbanen stod skævt, dvs. 
betonfundamentet var revet løst. Michael tilbød at lave et nyt fundament. Michael får 
naturligvis passende betaling for dette arbejde. 

 
Pkt. 15) Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Michael tirsdag 2. oktober 2012 kl. 20.00. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 
2. oktober 2012 Michael Engdraget 16 
4. december 2012 Maj-Britt Søvangen 38 
5. februar 2013 Preben Engdraget 4 
2. april 2013 Morten Søengen 5 
4. juni 2013 Rikke Søengen 18 
13. august 2013 xx  
1. oktober 2013 Michael Engdraget 16 
3. december 2013 Maj-Britt Søvangen 38 
 


