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	  	  	  	  	  	  	  	  	  Grundejerforeningen   SØGÅRD     stiftet 16. maj 1909  CVR35604014 

 

Brønshøj Januar 2015 

 

Kære Grundejere, 

Hermed en  ”Nytårs”-orientering fra Bestyrelsen. 

 

Bestyrelsens medlemmer: 

Formand (på valg i 2015) : Anne Sebbelov, Pilesvinget 55, tlf. 38287667, mail a.sebbelov@live.dk 

Kasserer: Mogens Nord-Larsen, Kabbelejevej 56, tlf. 38286416, mail mnordl@hotmail.com 

Sekretær: Helle Petersen, Kabbelejevej 50, tlf. 38606063, mail helle@helligaandskirken.dk 

Øvrige: Torsten Olsen, Løvetandsvej 58, tlf. 38604758, mail tor_olsen@mail.tele.dk 

           Flemming Huss (på valg i 2015), Kabbelejevej 54, tlf. 38608454, mail flemkor@hotmail.dk  

 

Generalforsamlingen 1. april 2014: 

Generalforsamlingen, blev endnu engang afholdt hos Ipsen’s Kaffebar, Brønshøjvej 14, der 

leverede godt smørrebrød m.v. Fremmødet var temmelig ringe, 34 personer repræsenterende 20 af 

foreningens 108 medlemmer.  

Efter formanden havde aflagt beretning, og inden generalforsamlingens øvrige punkter blev 

behandlet, var der fællesspisning og et foredrag om EnergiCenter Voldparken, ”Lokale ildsjæle 

omdanner nedlagt skole til dynamisk kraftcenter – vision, status og muligheder” ved Karsten 

Brisell, formand for Udviklingsforeningen EnergiCenter Voldparken og suppleant i Brønshøj-

Husum Lokaludvalg. 

Der var to bestyrelsesposter, samt posterne som kasserer, revisor og revisor suppleant, på valg. 

Heldigvis genopstillede de eksisterende ildsjæle, så det lykkedes at få posterne besat, jf. ovenfor. 

Referatet kan læses på Søgårds hjemmeside, hvis det omdelte brev er blevet forlagt. 

 

Generalforsamling 2015: 

Bestyrelsen har fastlagt  datoen for Generalforsamling 2015, til mandag d. 13 april 2015, kl. 18. 

Vi håber medlemmerne allerede nu vil reservere datoen og møde talstærkt op.  

Et bestyrelsesmedlem og formanden er på valg. Indkaldelse følger i Marts. 
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         Kontingent: 

For 2014 er kontingentet fortsat 3000 kr. og det er med glæde og taknemmelighed at bestyrelsen har 

konstateret, at alle medlemmer har betalt. 

 

         Økonomi: 

Bestyrelsen har valgt endnu en ny bank, der kunne tilbyde en for tiden rimelig forrentning, dette for 

at forebygge indeståender der overstiger kr. 750.000,- pr. bank. 

 

Medlemskab i Søgård: 

Det er med glæde at bestyrelsen kan meddele, at der i årets løb er indtrådt et nyt medlem i 

grundejerforeningen. 

 

Fællesarealer: 

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard, vedligeholder fortsat de grønne fællesarealer til vores 

tilfredshed.  

 

Veje, fortove, rendesten og overkørsler: 

 

Sidste vinter gav også skader på vejbanerne p.g.a. frost og saltning. Bestyrelsen foretog i slutningen 

af maj den årlige rundgang hvor skaderne i vejbelægningen blev registreret. Disse skader er siden 

blevet repareret af bestyrelsen (v. Torsten), så vejene er bedst muligt rustet til denne vinter. 

De i 2013 utilfredsstillende forhold efter Dongs arbejde, blev udbedret af Dong, over flere omgange 

i løbet af sommeren og sensommeren. Bestyrelsen vil holde øje med om reparationerne holder over 

vinteren. 

 

Vejbelysning:  

Grundejeren.dk afholdt medlemsmøde d. 13. November, undertegnede deltog for ”Søgård”. Jeg 

medsender  Grundejeren.dk’s ”Nyhedsbrev-december”, der kort orienterer om køreplanen for 

udskiftning af vejbelysningen i vores område. Flere oplysninger kan man indhente på kommunens 

hjemmeside. 

 

Vintervedligehold: 

Denne vinter er der hidtil blevet saltet 6 gange og fejet sne én  gang. 
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Hjemmesiden: 

Jeg vil gerne minde om, at foreningens hjemmeside, der har adressen www.grf-soegaard.dk 

indeholder vigtig information til medlemmerne og grundejere generelt, og at der dér også kan følges 

med i bestyrelsens arbejde.  

Hjemmesiden vil blive opdateret i slutningen af februar, hvorefter referat fra møder i 2. halvår af 

2014, vil være tilgængelige. 

Endvidere vil jeg minde om, at vores ”paraply”- forening, Grundejeren, udgiver et læseværdigt 

medlemsblad med vigtig information for grundejere og andre interesserede. Bladet kan læses på 

hjemmesiden www.grundejeren.dk    

 

E-mail adresser: 

I tidligere skrivelser, har jeg opfordret til, at enhver hustand i foreningen giver bestyrelsen en 

kontakt E-mail adresse.  

Vi mangler fortsat  E-mailadresser til mange hustande/medlemmer. 

 

Det vil gøre medlemskontakten lettere og mindre ressource krævende (læs: spare penge  og tid !) 

for bestyrelsen, hvis det kun er de få uden E-mail adresse, der skal have meddelelser ud på papir. 

Vi sender mails ”blindt” (bcc), hvilket vil sige, at den enkelte modtagers mail adresse forbliver 

”privat”. 

Venligst kommuniker husstandens navn og adresse pr. E-mail til undertegnede på 

a.sebbelov@live.dk  ,  så vi kan få oprettet en effektiv adresseliste til fordel for foreningens videre 

arbejde. 

 

Andre meddelelser: 

Naboer til Kirkemosen, ved Anna Christine Löf, beder, i håb om stor tilslutning, om at indkaldelsen      

til Møde d. 2. Februar, om KK’s planlagte kunstgræsbane med hegn og lysmaster ved 

Kirkemosen, sendes til Søgårds medlemmer. Den findes vedlagt. 

 

 

Tak og Godt  Nytår, 

For bestyrelsen, 

Anne Marina Sebbelov 

 


