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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 20. juni 2016 kl. 19.30 i 
Grundejerforeningen Søgård: 
 

Deltagere: Alle 

Fraværende: Ingen 

Sted: Helle 

Referent: Helle 
 

Bestyrelsen Grundejerforeningen Søgård. 

Helle Petersen, Kabbelejevej 50, tlf. 3860 6063, mob. 7172 9108(kun sms) 

Mogens Nord-Larsen, kasserer, Kabbelejevej 56, tlf. 3828 6416 

Torsten Olsen, Løvetandsvej 58, tlf. 3860 4758 

Flemming Huss, Kabbelejevej 54, 3860 8454 mob. 4018 1571 

Lars-Georg Hersoug, Kabbelejevej 49, 6166 5045 
 

1. Valg af referent: Helle 
  
2. Referat fra de sidste bestyrelsesmøder den 210316 + 180416 (kort efter generalfors.) 

      Referater godkendt.     

3. Økonomi.  
      AL driftskt ca. 306t+opsp.kt ca. 608t+JB opsp.kt 500.000 i alt kr. ca. 1.414.000. Kontingent 2016 indgår  

     løbende på driftskonto. Opkrævet til primo juni. 
 

4. Vejforhold:  
      
    Ordrebekr. vedr. rep. af Klintevej fra Løvetandsvej til Ærtevej. Ifølge ordrebekræftelsen fra 

     Entrepenør Georg Jørgensen er prisen for asfaltarb., slidlag og opretning af kantsten mm for hele stykket   

    kr. 563.528,75 incl. moms, hvor vores andel udgør ca. halvdelen. Arbejdet forventes udført senest i    

    uge 27. Mogens betaler hele regningen, når arbejdet er udført, og de øvrige grundejeres andel opkræves. 

   Vi har modtaget tilbud på reparation af den øvrige del af Klintevej ned til Mosen på i alt ca. kr. 482  

    Tusinde incl.moms. Da det stykke af Klintevej, kan forventes få et påbud i nær fremtid, vil vi også have    

   det lavet og forsøge at få lidt rabat, da vi ikke ved om det allerede er indregnet. 
 

    Skader efter udskiftning af gadelamper. Skaden ved kastanjetræet er udbedret, men ikke støbt og der er  

     fjernet brosten, så det holder ikke. Flemming følger op på det samt de andre mindre skader (Svend nr. 46) 
 

    Steen Rasmussens brev vedr. skader på hjørnet af Gråbynkevej og Klintevej.  

    Skader er blevet udbedret, men i den forbindelse er der knækket 2 fliser. Flemming skriver om fejl til 

    Steen og videresender til skadevolder. 
 

    Nye fliser Løvetandsvej 46. Skal laves i forbindelse med Klintevej.  
     
5. Snerydning og vedligehold af fællesarealer. Ok.  
 

6. Hjemmeside. Helle genfremsender mail med generalforsamlingsreferat og årsberetning sammen med  

     Årsregnskab 2015 og Budget 2016 op spørger samtidig om det er noget Flemming skal lave.     
       
7. Optagelse i grundejerforeningen: Løvetandsvej 41-43-44B og brev til nyindflyttede (ejerskift) 

    medlemmer af Grundejerforeningen Søgård. Problemer i forbindelse med tinglysningen. 44B er også  

     på vej. 
 

8 Næste møde. Næste ordinære møde ??? september 2016 kl. 19,30 hos Flemming. 
 

9. Eventuelt.   Der skal udsendes et sommernyhedsbrev om vejreparation på Klintevej samt om   

    Grundejernes pligt til vedligeholdelse af kanter langs fliser samt renholdelse af rendestene for grus og  

    ukrudt.  

Mødet slut: 21,00 


