
Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen ”Engdraget”. 24/9 2020 kl. 19:30 

Niels-Chr. byder velkommen til 11 fremmødte, må også meddele at vi desværre ikke kan 

byde på et letter traktement, pga. Covid 19. 

Valg af dirigent, der er ikke nogle der har lyst til denne opgave, så må jeg tage den selv. 

Beretning: Muldvarpe på det grønne område er under kontrol, har fanget en så sent som 

tre dage siden. vi har fået slamsuget der riste der leder overflade vand væk fra de SF sten 

belagte flader, der er nødvendig med de stigende regn mængder, firmaet har dog været 

lidt dyre end dem der gjorde det sidst. 

Bestyrelsen har plantet et par Ege træer på det grønne område, det har dog været lidt 

svært at holde liv i to af dem, men vi er ved frisk mod og planter nye.de koster ikke noget. 

Lige ledes gør vi også hvad vi kan, for at holde hyben roser tilbage så de ikke breder sig. 

Have traktoren som foreningen har, køre ok der, er et par små ting i ny og næ. 

Flemming Madsen der borede i nr. 69 er flyttet fra byen, ind i bestyrelsen er kommet Bent 

Karkov som 1. Suppleant. velkommen til Bent og en tak til Flemming for det arbejde han 

har lagt i foreningen. 

Spørgsmål til beretningen: syntes ikke den beskæring af vejtræer, der er forgået er pæn. 

Svar: vi mener at det retter sig med tiden. 

Der er ved at blive renoveret fortove, hvorfor stopper det ved Dahlgren, Svar Dahlgren 

tager fat i Kommunen. Vi kan overveje om vi vil fjerne vejtræer på stamvejen hvis fortov 

skal renoveres her, evt. en ekstra ordinær generalforsamling.  Beretning godkendt 

Indkommende forslag: Bestyrelsen vil gerne hæve kontingent med 100.-Kr til 500.- kr. 

årligt. Dette blev godkendt. 

Regnskab ved Jan Skovby: Godkendt. 

Valg til bestyrelsen: Genvalg til Jan Skovby. 

Valg af suppleanter. genvalg til Peter Feddersen, ny valg til Henning Dahlgren. 

Valg af revisor og revisor supp. genvalg Tage Rosenstand og Egon Grossen 

Evt. At skabe felter med vild natur på det grønne område, bestyrelsen undersøger. 

Niels-Chr. Lausen afslutter generalforsamlingen, tak for god ro og orden. 

Referat Niels-Chr. 


