
Kære Grundejer, 
 
Grundejerforeningen ønsker glædeligt nytår, og vil samtidig bruge lejligheden til en kort 
orientering om året der gik. 
 
Bestyrelsesarbejdet 2017 
 
De primære opgaver for bestyrelsen relaterer sig til Grundejerforeningens vej- og 
pladsvedligehold. Vi har det forgange år brug noget energi på, at sikre at Søgård har økonomisk 
formåen til en totalrenovering af flere af foreningens veje, herunder Løvetandsvej, Gråbynkevej og 
vores halvdel af Pilesvinget. Vi forventer at det nævnte arbejde bliver os pålagt af Københavns 
Kommune indenfor en meget overskuelig årrække, og udsigterne til bekosteligt vejarbejde er da 
også bagrunden for dette års stigning i kontingentet (fra 3000,- til 4000,- årligt). 
  
Kontaktoplysninger på medlemmer 
 
Denne nytårshilsen bliver både sendt ud via e-mail og omdelt i papirversion. Såfremt man i 
husstanden kun har modtaget hilsenen i papirversion, så bedes man sende sin mail til 
undertegnede (mch@dadlnet.dk). Mailadresserne bliver ikke offentliggjort på hjemmeside eller 
andetsteds, og kun brugt til intern kommunikation. Fra næste år overgår vi kun til elektronisk 
kommunikation. 
  
Generalforsamling 
 
Bestyrelsen har fastlagt datoen for næste generalforsamling til d. 9. april 2018. I 2017 års blev det 
afholdt i lokaler i Energicenter Voldparken, og dette program vil - på trods af et pauvert fremmøde 
i år - blive gentaget, dvs. spisning og indlæg fra kl. 18 og Generalforsamlingens afholdelse fra kl. 
19. Vi håber medlemmerne allerede nu vil reservere datoen og møde talstærkt op. Indkaldelse 
følger i marts. 
  
Hjemmesiden 
 
På foreningens hjemmeside (www.grf-soegaard.dk) kan i finde bestyrelsesreferater, vedtægter og 
andre relevante oplysninger om Grundejerforeningen. Vi er i proces med at skifte webmaster, og 
forventer at hjemmesiden er opdateret i løbet af januar 2018. Endvidere vil jeg minde om, at vores 
”paraply”-forening, Grundejeren udgiver et læseværdigt medlemsblad med vigtig information for 
grundejere. Bladet kan læses på hjemmesiden www.grundejeren.dk 
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Med ønsket om et godt nytår. 
 
  
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Søgård, 
  
Formand: Mikkel Bring Christensen (mch@dadlnet.dk) 
Kasserer: Mogens Nord-Larsen 
Bestyrelsesmedlem: Flemming Huss, 
Bestyrelsesmedlem: Torsten Olsen, 
Bestyrelsesmedlem: Lars-Georg Hersoug 
Suppleant: Anders Egholt Søgaard 
  
 
 


