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Referat af Grundejerforeningen Søgårds Generalforsamling d. 9/4 
2018 
 
Deltagere fra bestyrelsen: Mogens Nord-Larsen, Mikkel B. Christensen, Anders Egholt Søgaard, Flemming 
Huss, Torsten Olsen og Lars-Georg Hersoug. 
Fraværende: Ingen 
Sted: Energi Center Volparken. 
Tidspunkt: Kl 19 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Henrik Perregård 
Referent: Lars-Georg 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt at dagsordenen ligeledes var 
godkendt. 
2. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsesformand Mikkel Christensen aflagde beretning. 
Hovedpunkterne var: 
Vejreparation var blevet fuldført for Klintevej. 
Småreparationer på øvrige veje var udført af Torsten Olsen. 
Hofor har erkendt at have forvoldt skader i forbindelse med gravearbejde i grundejerforeningens veje 
og vil reparere når vejret bliver til det. 
Omkostnings estimater for reparation af resterende veje danner fortsat baggrund for at opretholde et 
kontingent på kr. 4000,- per år. 
Nyt valnøddetræ var blevet plantet på den gl. Kastanjeplads på Kabbelejevej. 
Kontingentindkrævningen var overgået fra Nets til Arbejdernes Landsbank. 
Mail-adresseliste er ved at blive etableret, men der mangler fortsat registrering af knap 1/3 af 
medlemmerne. 
3. Regnskab 2017 
Mogens gennemgik regnskabet og regnskabet for 2018 blev godkendt. 
4. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget 2018 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2018. Generalforsamlingen godkendte både kontingent og 
budget. 
5. Indkomne forslag: Ny hjemmeside ved Flemming Huss. 
Flemming præsenterede en foreløbig (flot) version af den nye hjemmeside og gennemgik hvilket 
indhold og funktioner den vil komme til at indeholde. Flemming havde lige fået indholdet fra den gamle 
hjemmeside og domæne og indholdet vil blive lagt på successivt.  
Når hjemmesiden er færdig vil den få den samme adresse som den gamle hjemmeside: http://grf-
soegaard.dk . Den tidligere hjemmeside redaktør Birger Larsson er fraflyttet foreningen. 
6. Valg af formand: Mikkel Christensen. Formanden er ikke på valg. 
7. Valg af kasserer: Mogens Nord-Larsen 

Mogens blev genvalgt. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Torsten Olsen blev genvalgt. 
Anders Søgård, der tidligere var suppleant, blev valgt til bestyrelsen. 
Flemming Huss udtræder af bestyrelsen, men blev valgt som suppleant og hjemmeside redaktør. 
 
 

http://grf-soegaard.dk/
http://grf-soegaard.dk/


 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Tidligere revisor Torben Andersen er fraflyttet foreningen og kan derfor ikke vælges. Claus Bøje 
Petersen blev valgt som revisor. Helle Petersen blev valgt som revisorsuppleant. 

10. Eventuelt 
Kamma berettede om en ny målestation for partikelforurening (primært brænderøg) og lagde 
materiale ud til de interesserede. 

 
Mødet afsluttedes kl. 20.20 
 
Referent: Lars-Georg 
 
 
 
 
 


