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Referat bestyrelsesmøde mandag den 08. juni 2015 kl. 20.00 i 
Grundejerforeningen Søgård: 

 

Deltagere: Christoffer, Flemming, Torsten, Mogens og Helle 

Fraværende: Ingen 

Sted: hos Mogens 

Referent: Helle 

 

Bestyrelsen Grundejerforeningen Søgård. 

Christoffer Rosenkrands, Kabbelejevej 60, 42140437 

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

Helle Petersen, Kabbelejevej 50, tlf. 3860 6063, mob. 7172 9108 

Torsten Olsen, Løvetandsvej 58, tlf. 3860 4758 

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

 

1. Valg af referent: Helle til bestyrelsesmøder, men ikke til generalforsamlingen.  
 

2. Kommentarer til referat fra sidste bestyrelsesmøde den 23.02.15 og 20.04.15 samt ekstraordinær                                                                    

Generalforsamling 27.05.15 (vedhæftet) 

Referater godkendt og referat vedr. ekstraordinær generalforsamling underskrevet af dirigent (Flemming) og 

referent (Helle). 

Christoffer beder Birger Larsson om at få de sidste bestyrelsesreferater og generalforsamlingsreferater lagt 

på hjemmesiden. 
 

3. Økonomi.  

Kontingentopkrævning vedr. Kabbelejevej 42 er kommet retur p.g.a. forkert navn og muligvis manglende 

postkasse. Mogens sørger for at den bliver afleveret. 

Status er p.t. 01.06.15 Jyske Bank til højere rente ca. kr. 500.000 A.L. til højere rente ca. kr. 256.000 og 

driftskonto ca. kr. 58.000. Når kontingenterne er indgået bliver et større beløb flyttet til konto til højere 

forrentning, således at der på driftskontoen er ca. kr. 50.000. 
 

4. Vedligehold af fællesarealer.  

Tilfredshed med Kirkegårds vedligeholdelse af fællesarealerne. 
 

5. Vejforhold, opfølgning af DONGs arbejde.  

Veje og fortove vedligeholdes i henhold til grundejerforeningens vedtægter. 
 

6. Planlægning af kommende møder. 

Næste møde bliver:                                    Mandag den 14. september kl. 19,30 hos Helle. 
 

7. Ansøgning om optagelse i grundejerforeningen Løvetandsvej 31-46. 

Løvetandsvej 46 kan indtræde i grundejerforeningen Søgård ifølge tidligere aftale. 

Christoffer skriver til Løvetandsvej 31-44 via Jesper Reno Pedersen, at de kun kan indmeldes samlet og 

tilsagn herom skal afgives inden 01.09.15 således: Kr. 3.000 indtrædelsesgebyr + kr. 3.000 kontingent 2014 

+ kr. 3.000 kontingent 2015, i alt kr. 9.000 pr. grundejer samt reparation af fliser som tidligere aftalt. 
 

8. Formand modtaget brev fra et medlem, med ønske om udmeldelse af foreningen. 

Bestyrelsen var enig om, at dette ikke kunne tillades jf. vedtægternes paragraf 3. Formanden meddeler dette 

til medlemmet pr. brev. 
 

9. Eventuelt.   

På næste bestyrelsesmøde skal følgende på som punkt på dagsordnen: Kan Andelsboligforeningen 

Kabbelejevej 32 blive medlem af vores grundejerforening og i så fald på hvilke betingelser. 
    

Mødet slut: Kl. 21.50. 


