
Referat generalforsamling i Grundejerforening  

Engdraget tirsdag 20/3 2018. kl.19:30 

 

Niels-Chr. Lausen byder velkommen til 8 fremmødte og som første punkt skal der vælges en dirigent, Tage 

Rosenstand bliver valgt og takker for valget, han kan konstatere at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, 

indkaldesen blev omdelt 5/3 18. 

Beretning: Bestyrelsen har undersøgt om foreningen har 40. års jubilæum i år, det er vi kommet frem til at 

det har den. Vi er i konstant beredskab mod at forsvare det grønne område over for muldvarpe, og det går ret 

godt, vi har også fået en allieret i Kurt Freund der også gerne stiller fælder. Bestyrelsen har kontaktet Sdr. 

Farup Maskinstation,  til at slå hele bæltet med hybenroser , gamle hyldetræer og hvad der ellers måtte være. 

Det bliver slået og knust helt ned til jord overflade, de træer der er markeret med rødt bånd bliver stående. 

Beretning vedtaget. 

Esbjerg kommune har lavet en app som man kan hente på sin telefon. ”TIP TAK” findes i app store og på 

google play. 

Regnskab: hvordan kan der være at der er billigere at vedligeholde det grønne område? Det er fordi vi ikke 

har Sdr. Farup Maskinstation til at klippe det mere. Regnskab og buget godkendt. 

Indkommende forslag: 4a. 4 stk. egetræer på stamvejen fældes, rodfræses og fortov retableres. Forslaget 

forkastet. 4b. 4 stk. egetræer på stamvejen fældes rodfræses og der plantes nye til en pris af 5250.- kr pr. stk. 

incl. moms i nye plantehuller. Forslaget forkastet. 4c. renovering af fortove. forslaget vedtaget, bestyrelsen 

retter henvendelse til Esbjerg kommune. 

Valg til bestyrelsen: Genvalg til Jan Skovby. 

Valg af supp.  Genvalg til Bent Karkov og Peter Feddersen 

Valg af Revisor og supp. Tage Rosenstand og Egon Grossen. 

Evt. Bestyrelsen kigger på fortove  ved vejtræer på stamvejen, når vejret bliver til det. 

 

Referat Niels-Chr. Lausen        Revisor Tage Rosenstand 

 


