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Referat af Grundejerforeningen Søgårds bestyrelsesmøde 27/02 2018 
 
Deltagere: Mogens Nord-Larsen, Mikkel B. Christensen, Flemming Huss, Torsten Olsen og lars-Georg 
Hersoug. 
Fraværende: Anders Egholt Søgaard, 
Sted: Torsten Olsen 
Referent: Lars-Georg Hersoug 
1. Valg af referent 
 
Lars-Georg Hersoug blev valgt til referent. 
  
2. Referatet fra bestyrelsesmødet 28/11 2017  
Referatet blev godkendt. 
 
3. Vejvedligehold 
Hofor har anerkendt at slidlaget på kørebanen mangler efter vedligeholdelsesarbejde på vandforsyning og 
stikledninger til foreningens hustande.  

De aktuelle steder er: 

1. Klintevej: 2 huller er blevet fyldt ud med grov asfalt, og ligger under kørebanens niveau 
2. Kabelejevej/Pilesvinget: 1 hul er blevet fyldt med grov asfalt, og en del af hajtænderne er ikke 

blevet reetableret 
 
Hofor vil lægge slidlaget når vejrforholdene gør det muligt. Det er ikke muligt at lægge slidlag med et godt 
resultatet før døgntemperaturen er over 10 grader. 
  
4. Snerydning 
Det er blevet bestyrelsen bekendt, at der ikke blev saltet ud for de nye medlemmers parceller. Men da vi 
endnu ikke har fremsendt et opdateret snerydnings kort til Kirkegaard som forestår saltning og rydning må 
de være undskyldt. Flemming ville sende et opdateret kort over det område, der skal dækkes i 
Grundejerforeningens snerydningsaftale, så denne inkluderer de nyligt optagne medlemmer: 

 Løvetandsvej 37, 39, 41, 43, 44b og 46 
 
5. Pladsforhold 
Vores nye valnøddetræ på den gamle Kastanieplads (Hjørnet v. Løvetandsvej og Kabbelejevej) er nu 
plantet. Vi afventer nu forårets komme for at se om flytningen af træet er lykkedes. 
 
6. økonomi 
Det fremlagte budget blev godkendt. Arbejdet på overførslen af kontingentindkrævningen fra Nets til 
Arbejdernes Landsbank er delvist gennemført og de nye opkrævninger fra Arbejdernes Landsbank 
formodes at køre fra efteråret. Der arbejdes fortsat på at komplettere listen med medlemmernes: Vej navn 
+ husnummer, Familie navn og Email adresser. 
 
 
7. Vejforhold: 
Torsten vil forsøge at få indhentet et uforpligtende tilbud på renovering af hele Gråbynkevej fra vores 
vejentreprenør, der forestod vejrenoveringen af Klintevej. Tilbuddet vil blive brugt til at validere de 



estimerede omkostninger (udarbejdet af Anders) og underbygge beslutningen om at fastholde 
kontingentet på 4.000 kr. 
 
 
8.  Hjemmeside.  http://grf-soegaard.dk/ 
Flemming har arbejdet på, at programmere en ny hjemmeside og arbejdet er langt fremskredet. Vi 
mangler dog at få vores koder så indholdet fra den gamle hjemmeside kan flyttes over til den nye. Enkelte 
poster vil blive revideret bl.a. forretningsordenen. Når et udkast foreligger, vil bestyrelsen tage stilling til en 
godkendelse. Flemming vil igen tage kontakt til afgående webmaster, Birger for at få de sidste ting på 
plads. Forhåbningen er at den nye hjemmeside er klar til generalforsamlingen. 
 
9. Generalforsamling. 
Generalforsamling vil blive afholdt d. 9. april 2018. Sidste års program vil blive gentaget, dvs. spisning og 
indlæg fra kl. 18 og generalforsamlingens afholdelse fra kl. 19. Flemming står for bestilling af samme lokale, 
som anvendt ved sidste års generalforsamling og vil undersøge mulighederne for levering af et bedre 
traktement i forhold til de foregående år. Der vil blive arbejdet på at få et oplæg fra en ansat på Pilegården, 
med orientering om hvilke tilbud og aktiviteter de tilbyder. 
Mogens (regnskabsfører) er på valg og genopstiller. Der arbejdes desuden på mindre rokader i bestyrelsen. 
Mikkel (formand) udarbejder dagsordenen samt vedhæfter regnskab og budget som vi så vil udsende til 
alle medlemmer mandag d. 23/3 i god tid (minimum 14 dage) inden generalforsamlingen. 
 
 
10. Punkter til næste bestyrelsesmøde 
 
Konstituering og dato for næste bestyrelsesmøde 
 
11. Eventuelt 
Det blev besluttet, at betyrelsen ikke involverer sig yderligere i Lokaludvalget. 
 
 
12. Næste møde:  
Efter generalforsamlingen konstitueres bestyrelsen og fastsætter en dato for næste bestyrelsesmøde. 
 
Mødet afsluttedes 21.10 
 
Referent: Lars-Georg Hersoug 
 
 
 
 
 


