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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Engdraget 7. oktober 2014 
 
Sted:                                      Karsten, Søengen 24 
Deltagere: Karsten, Morten, Preben, Rikke og Erik  
Fraværende: Tina 
Referent:                                Erik 
 
Dagsorden: 
1.  Godkendelse af seneste referat 
2.  Dagsorden 
3.  Økonomi 
4.  Generalforsamling 2015 
5.  Fastelavn 2015 
6.  Skt. Hans 2015 
7.  Sommerfest 2015 
8.  Julefrokost primo 2015 
9.  Rivegilde 
10.  Kabel TV 
11.  Beskæring af træer 
12.  Gennemgang af aktionsliste 
13.  Eventuelt 
14.  Næste møde 
 
Pkt. 1) Godkendelse af seneste referat: 
Referat fra bestyrelsesmødet den 12. august 2014 blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Dagsorden: 
Ingen yderligere punkter. 
 
Pkt. 3) Økonomi: 
Kassereren fremlagde budgetopfølgning. Økonomien afvikles som forventet, dog har der 
været ekstra udgifter for ca. kr. 37.000 (kabelreparation, reparation af traktor, bom, diverse 
værktøj m.m.). Der må derfor forventes et større underskud end budgeteret. Bestyrelsen 
udtrykte enighed omkring budgettet. 
En beboer har ikke betalt kontingent i 2014. Sagen er overdraget til advokat. 
 
Pkt. 4) Generalforsamling 2015: 
Det er fortsat planen, at TV-signalet på sigt skal leveres på en anden måde. Dette vil 
kræve en vedtægtsændring. Alle i bestyrelsen opfordres til at tænke over indholdet i en 
sådan ændring. AKTION Bestyrelsen 
 
Pkt. 5) Fastelavn 2015: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 6) Skt. Hans 2015: 
Behandles senere.  
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Pkt. 7) Sommerfest 2015: 
Behandles senere. 
 
Pkt. 8) Julefrokost primo 2015: 
Behandles senere. Rikke er som sædvanlig ansvarlig for forberedelse af julefrokosten. 
 AKTION RIKKE 
 
Pkt. 9) Rivegilde: 
Behandles senere. Der blev udtrykt stor ros til Kim med nedskæringen i området. Morten 
nævnte, at der har været en episode med en uheldig nedskæring af en beboers hæk. 
Morten har påtalt forholdet over for Kim. 
  
Pkt. 10) Kabel TV: 
Der har været en kabelreparation ved Søengen 7. Regningen er betalt af 
grundejerforeningen. 
Morten har modtaget en henvendelse fra en beboer med dårligt TV-signal. Denne beder 
om, at et selskab laver en udgravning for grundejerforeningens regning. Dette kunne 
bestyrelsen ikke acceptere. 
Morten kontakter YouSee og herefter beboeren mhp. en løsning. AKTION MORTEN 
Det er bestyrelsens holdning, at kablet fra fordelerboks til første gang det møder skel ejes 
af grundejerforeningen. 
Fra tidligere referat: 
Morten foreslog, at bestyrelsen besluttede, at grundejerforeningen kun har pligt til at levere 
fjernsynsignal (jf. vedtægter) og ikke dataforbindelse. Det blev enstemmigt besluttet.  
  
Pkt. 11) Beskæring af træer: 
Træerne i området er blevet besåret af Kim. Punktet lukkes. 
 
Pkt. 12) Gennemgang af aktionsliste: 
Listen blev gennemgået og ájourført.   
 
Pkt. 13) Eventuelt: 

• Tina kan ikke længere deltage i møder om tirsdagen. Det blev besluttet, at møder 
afholdes om onsdagen for fremtiden. 

• Morten har kontaktet kommunen vedr. retningslinjer, krav mm. for etablering af 
overdækning mellem rækkehusene. Kommunen kan ikke give sådanne retningslinjer. 
Kommunen beder grundejerforeningen om at udsende en orienteringsskrivelse til 
beboerne. Kommunen har tilbudt at kigge skrivelsen igennem inden udsendelse.  

 AKTION MORTEN
  

• Morten har lavet et skilt, der forbyder henkastning af affald på bålpladsen.  

• Karsten havde kontaktet et forsikringsselskab vedr. retningslinjer for etablering af 
overdækning ved rækkehusene. Der var ingen hjælp at hente. 

• Morten orienterede om, at der etableres et rør til vores sø, således der er forbindelse til 
det nye afvandingsområde ved Røglevej. 

• Morten orienterede om, at der etableres nye løberuter i Allerød. En af ruterne går 
gennem vores område. 
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Pkt. 14) Næste møde:  
Næste møde afholdes hos Preben onsdag 3. december 2014 kl. 20.00. 
  
Kommende møder. 

DATO STED ADRESSE 
3. december 2014 Preben Engdraget 4 
4. februar 2015 Rikke Søengen 18 
15. april 2015 Erik Sydkæret 7 
3. juni 2015 Tina Sydkæret 6 
12. august 2015 Karsten Søengen 24 
7. oktober 2015 Preben Engdraget 4 
2. december 2015 Rikke Søengen 18 
3. februar 2016   
 


