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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget  
d. 21. december 2015 

 
Sted:                                       Rikke, Søengen 18 

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 2015 
8.  Julefrokost primo 2016 

9.  Rivegilde 

10.  Kabel TV 

11.  Skiltning i bebyggelsen 

12.  Gennemgang af aktionsliste 

13.  Eventuelt 

14.  Næste møde 

 
Pkt. 1) Godkendelse af seneste referat: 
Der blev ikke udpeget referent ved sidste møde og der er ikke noget referat.  
 
Pkt. 2) Dagsorden: 
Ingen yderligere pkt.  
 
Pkt. 3) Økonomi: 
Der var omkostninger i 2015 på knap 150.000 kr. mindre end beregnet i budgetter. Dette dels pga. 
generelt færre udgifter på stort set alle omkostningsposter, og dels en reduceret omkostning på 
75.000 kr. for antennedrift.  
 
Besparelserne vil blive refunderet til beboerne i form af et reduceret kontingent i 2016. Dog 
således, at omkostninger relateret til antennedrift kun refunderes til betalende for 
antennesignalet.  
 
Yderligere skal rådighedsbeløbet på 170.000 kr.  revurderes i budgettet for 2016.  Bl.a. er der 
hensat 50.000 kr. pga. risikoen for reparation af antennenet. Denne hensættelse er ikke længere 
nødvendig. Muligvis kan også andre hensættelser fjernes, med en fremover pænt reduceret 
ejerafgift til følge. Kassèr og formand (Preben og Morten), laver et forslag som behandles på 
næste bestyrelsesmøde (feb. 2016).  
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Pkt. 4) Generalforsamling 2016 
Der er generalforsamling i april, og indkaldelse skal sendes ud i marts. Indholdet på 
generalforsamlingen aftales på næste møde.  
 
Pkt. 5) Fastelavn 2016: 
Fastelavn er i år søndag d. 7. februar. Rikke sørger for tønder, slik, katte og lign. Morten laver 
seddel og sender ud 3 uger inden.  
 
Pkt. 6) Skt. Hans 2016: 
Behandles senere 
 
Pkt. 7) Sommerfest 2016:  
Behandles senere 
 
Pkt. 8) Julefrokost primo 2016: 
Julefrokosten bliver lørdag d. 6. februar 2016 kl. 17. Rikke planlægger aftenen og sørger for de 
nødvendige bestillinger af restaurant og bowling. Efterfesten holdes hos Carsten, Søengen 24.  
 
Pkt. 9) Rivegilde: 
Behandles senere 
  
Pkt. 10) Kabel TV: 
Kabelnettet er nu overdraget til YouSee. Hver husstand betaler nu kun for grundpakken gennem 
ejerafgiften, og evt. yderligere kanalvalg afregnes direkte mellem husstanden og YouSee. De 
reducerede omkostninger og for meget betalt afgift reguleres ind i budgettet for 2016.  
 
Pkt. 11) Skiltning i bebyggelsen: 
Morten hænger de nye hundeskilte op.  
 
Pkt. 12) Gennemgang af aktionsliste: 
Aktionslisten droppes og aktionspunkter integreres fremover direkte i referatet.  
 
Pkt. 13) Eventuelt: 
Væltede træer:  
Som følge af snestormen i november ligger der væltede træer på området. Det drejer sig om  
1) 3-4 som hænger ud over boldbanen,  
2) rundt om lergraven og  
3) et træ spærrer stien rundt om store sø.  
Rikke vil gerne lægge motorsav og motorsavsfører (i form af Lasse) til. Carsten og Lasse skærer til 
mellem jul og nytår, så områderne igen bliver farbare og sikre.   
 
Juletræsafhentning:  
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Preben tilmelder os til kommunens juletræsafhentning (som er ca. 7. jan.). Morten laver skriv, som 
kan sættes op ved afhentningsstedet, med info om afhentningsdato samt, at man skal fjerne fod 
og pynt fra træet.  
 
Redningskrans kan bruges til vinterbrug:  
Carsten laver infoskriv med tips til hvordan redningsudstyret kan bruges til vinterbrug (is på søen). 
Han sørger for at det bliver lagt på hjemmesiden.  
 
Henvendelser fra ejendomsmæglere:  
I forbindelse med salg af huse i foreningen, har ejendomsmægleren brug for forskellige 
oplysninger fra foreningen. Morten sørger for, at det FAQ skriv der ligger på vores hjemmeside er 
opdateret, så vi blot kan henvise til hjemmesiden ved henvendelser. Den eneste oplysning der ikke 
må stå på hjemmesiden, er om den respektive sælger har restancer i ejerforeningen. Det blev 
aftalt at FAQ skriv henviser til Prebens mailadresse. Vi opkræver ingen gebyr for dette, da det vil 
tage uforholdsmæssigt lang tid, at skulle administrere opkrævninger, i forhold til, at det ikke tager 
mange minutter at svare mailen.  
 
Pkt. 14) Næste møde:  
Næste møde afholdes 3. februar 2016 kl. 20.00 hos Lise, Søengen 22. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 

3. februar 2016 Lise Søengen 22 
6. april 2016 Karsten Søengen 24 

1. juni 2016 Rolf Sydkæret 

 


