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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget  
d. 15. marts 2016 

 
Sted:                                       Lise, Søengen 22 

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

Fraværende: Ingen  

Referent:                                 Lise 
 
Dagsorden: 
1.  Godkendelse af seneste referat 

2.  Dagsorden 

3.  Økonomi 

4.  Generalforsamling 2016 

5.  Fastelavn 2016 

6.  Skt. Hans 2016 

7.  Sommerfest 2016 

8.  Julefrokost 2015 

9.  Rivegilde 

10.  Kabel TV 

11.  Skiltning i bebyggelsen 
12.  Eventuelt 

13.  Næste møde 

 
Pkt. 1) Godkendelse af seneste referat: 
Godkendt 
 
Pkt. 2) Dagsorden: 
Ingen bemærkninger 
 
Pkt. 3) Økonomi: 
Foreslåede budget for 2016 blev revideret på mødet. Preben udsender reviderede version efter 
mødet. Det blev foreslået at sætte løn for arbejde op fra 160 kr. til 170 kr/time.  
 
Pkt. 4) Generalforsamling 2016 
Vi afholder generalforsamling 19-4-2016 på Musikskolen.  
 
Pkt. 5) Fastelavn 2016: 
Fastelavn er afholdt.   
 
Pkt. 6) Skt. Hans 2016: 
Behandles senere 
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Pkt. 7) Sommerfest 2016:  
Morten har hørt, at nogle beboere har talt om at de vil arrangere sommerfest. Hvis de stadig 
ønsker at arrangere kan festen afholdes. Der er afsat 2500 kr. i budgettet til foreningens bidrag til 
afholdelse.  
 
Pkt. 8) Julefrokost 2015: 
Bestyrelsen afholdt hyggelig julefrokost 6-2-2016, med efterfest hos Morten.  
 
Pkt. 9) Rivegilde: 
Lise sikrer at legepladsudvalget går legeplads (og træværk) samt boldbane (og mål) igennem, og 
laver liste, med hvad der er behov for af reparationer og vedligehold. Dette som input til næste 
rivegilde.  
  
Pkt. 10) Kabel TV: 
Ingen kommentarer 
 
Pkt. 11) Skiltning i bebyggelsen: 
Morten hænger de nye hundeskilte op.  
 
Pkt. 12) Eventuelt: 

 For at kunne sende elektronisk ud til beboerne, i stedet for at lægge sedler i postkasserne, 
har vi brug for en opdateret mailliste. Preben sender den liste med de beboer 
emailadresser vi har, til Morten. Rasmus stemmer dørklokker og får opdateret listen.  

 Kim skal gerne binde træ op foran Søvangen 18. Det står skævt pga. stormen.  

 Ejendomsmægler vil have os til at svare på skriv på 3 sider. Vi svarer kun på de pkt. de ikke 
kan finde andre steder 

 Der er indkommet en klage fra en beboer, vedr. den store kassebil der holder på 
Engdraget. Den skygger for deres udsyn fra vinduet. Morten siger videre til kassebilens 
ejer, at han må finde et sted at parkere, hvor han ikke generer nogen.  

 Bestyrelsesmøder afholdes fremover den anden onsdag i måneden, med to måneders 
mellemrum, startende fra juni 2016. 

 Morten sender fremover reminder før hvert bestyrelsesmøde. 
 
Pkt. 13) Næste møde:  
Der er ikke indkommet beboerforslag vedr. generalforsamling, og der er ikke behov for noget 
møde i april. Vi dropper derfor mødet i april.  
 
Næste møde afholdes 8. juni 2016 kl. 20.00 hos Karsten, Søengen 24. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 
8. juni 2016 Karsten Søengen 24 

10. august 2016 Rolf Sydkæret 

12. oktober 2016 Preben Engdraget 4 

14. december 2016 Rikke Søengen 18 
8. februar 2017 Morten  Søengen 5 

5. april 2017 Lise Søengen 22 
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