
Referat generalforsamling i grundejerforeningen Engdraget. Onsdag 9. juni 2021 kl. 19:30 

 

Niels-Chr. Lausen byder velkommen til 10 fremmødte, og som første punkt skal vi have 

valgt en dirigent, man eniges om Egon grossen der takker for valget og kan konstatere at 

generalforsamlingen er lovlig indvarslet, da indkaldelsen er runddelt 23. maj. 

Bestyrelsen aflægger beretning. Som altid er der jagt på muldvarpe på det grønne 

område syd for engdraget, og det går helt godt. Vi har også på det grønne område ,som et 

forsøg lade græsset gro i et felt, og vi har slået hybenroser i det område hvor de gro. Vi vil 

faktisk gerne så vilde blomster, men afventer. 

Lige ledes har vi gravet nogle af de gamle lamper op langs stier, da de hindre 

græsslåning, og lamperne kommer jo aldrig i brug igen.  

Der er kommet nye fortove på hele Engdraget, bestyrelsen har modtaget en forespørgsel 

om foreningen vil betale for en ekstra flise på hele syd siden i forbindelse med arbejdet, vi 

har forespurgt på en pris, der hedder 61.750.- . Det kan vi som bestyrelse ikke sige ja til 

det vil kræve en ekstraordinær generalforsamling og det kan ikke nås inde arbejdet går i 

gang. vi har derfor skrevet til de berørte grundejere, hvordan landet ligger og det er op til 

hver især at betale for det hvis man ønsker. 

Kommunen har fjernet de gamle Egetræ og rodfræset, og vi fik ved samme lejlighed 

rodfræset en gamle stub ud for nr.21, efterfølgende lagt SF sten ned. 

Spørgsmål: en del debat omkring fortov, hvorvidt foreningen skal betale eller ej. Info 

omkring vilde blomster det kræver en del og det er ikke billigt. Beretning godkendt. 

Indkommende forslag: Flytning af bom ved sti ud for nr. 19. dette blev godkendt. 

Regnskab ved Karin Jensen. Dette blev godkendt. 

Valg til bestyrelsen: På valg Niels-Chr. Lausen modtager genvalg. Bent Karkov modtager 

ikke genvalg. Nyvalg til Egon Grossen. 

Valg af supp. Nyvalg til Bent Erik Meyer 1. supp. og genvalg til Peter Feddersen2. supp 

Valg af revisor genvalg til Tage Rosenstang og ny valg af revisor supp. Bent Karkov. 

Evt. Vi har efterfyldt nogle fordybninger hvor SF sten er sunket efter nogle gamle vejtræer. 

Willy Scholz hundelort på fortov er noget øv. 

Egon Grossen afsluttede generalforsamlingen. 

Tak til Egon Grossen.   Referat Niels-Chr. Lausen. 


