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Referat af Grundejerforeningen Søgårds bestyrelsesmøde 21/01 2020 
 
Deltagere: Anders Egholt Søgaard, Martin Ranhauge, Mogens Nord-Larsen, Torsten Olsen og Lars-Georg 
Hersoug. 
Fraværende: Mikkel B. Christensen og Flemming Huss. 
 
1. Valg af referent 
Lars-Georg Hersoug blev valgt til referent. 
 
2. Vejforhold og pladsforhold 
      Status på Fibernet projekt  

Fibernettet er i det store hele færdigt. NCC vil få alle kloakkerne oprenset efter gravearbejdet er 
tilendebragt således at grundejerforeningen slipper for denne post i år. 
 
Opretning af kantsten og fliser ud for Pilesvinget 37 skulle være udført, men vi får det undersøgt. 
Såning af græs ved hjørnet af Pilesvinget og Gråbynkevej vil blive udført til foråret, hvis det NCC har 
sået ikke spirer. 
 
Ødelæggelserne på fortovet udfor Kabbelejevej 60 er ikke udbedret, men Martin Ranhauge vil tage 
kontakt til de nye ejere for at høre hvornår genopretningen vil ske. 
 
Det blev diskuteret hvordan fremdriften af de kommende vejrenoveringer skulle forløbe. Efter 
erfaringerne med Gråbynkevej vil vi fremover få renoveret kantstene og vejbelægning samtidigt. Det 
formodes at Løvetandsvej står for tur i 2021-22 og Kabbelejevej 2025-26, og at foreningen med 
nuværende årlige overskud vil kunne dække de forventede omkostninger til vejrenovering. 
 

3. Økonomi: Status  
Regnskabet og budget for 2020 blev gennemgået og der var ingen indvendinger. Regnskab og budget 
vil blive fremlagt på generalforsamlingen. 
 

4. Hjemmeside.  
Ingen punkter 
 

5. Generalforsamlingen 2020 
Generalforsamlingen vil blive afholdt mandag den 20. april.  
Programmet ser ud som følgende: 

 18:00-18:45: Spisning 
 18:45-19:30: Oplæg v. Kåre Press-Kristensen - Røgfri Boligområder 
 19:30-21:00: Generalforsamling 

Mogens meddelte at han fratræder som kasserer men i stedet stiller op som suppleant til bestyrelsen. 
Flemming har meddelt at han vil søge valg som kasserer. Øvrige bestyrelsesmedlemmer har indvilliget i 
at genopstille. 
 

6. Eventuelt: Ingen punkter 
 

7. Næste møde  
Afholdes mandag d. 20. april 2020 efter generalforsamlingen. 

Mødet afsluttedes kl. 21.20. 


