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Referat af Grundejerforeningen Søgårds bestyrelsesmøde 4/4 2017 
 
Deltagere: Mogens Nord-Larsen, Mikkel B. Christensen, Anders Egholt Søgaard, Flemming Huss, lars-Georg 
Hersoug samt den afgåede formand Helle Petersen. 
Fraværende: Torsten Olsen 
Sted: Mogens 
Referent: Lars-Georg 
1. Valg af referent 
 
Lars-Georg Hersoug blev valgt til referent. 
  
2. Referatet fra generalforsamlingen 
Referatet blev godkendt. 
 
3. Bestyrelsen konstituerede sig. 

Nytiltrådt formand: Mikkel B. Christensen 
Kasserer: Mogens Nord-Larsen 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Flemming Huss, Torsten Olsen, lars-Georg Hersoug 
Suppleant: Anders Egholt Søgaard 

Emailadresser: mch@dadlnet.dk; anders.egholt.sogaard@gmail.com; mnordl@hotmail.com; 

hersoug@email.dk; helle@helligaandskirken.dk; tor_olsen@mail.tele.dk; flemkor@hotmail.com; 

 
4. økonomi 
Helle og Mogens assistere Mikkel med at blive godkendt af vores bankforbindelser og etablerer login til 
NemID. Ind til det er på plads godkender Helle regninger sendt til foreningen. 
5. Vejforhold: 
Klintevej er repareret og sagen afsluttet fra vores side. Kommunen mangler at ajourføre observationslisten 
på (kk.dk: Københavnerkortet). 
Flemming og Anders vil i den nærmeste fremtid inspicere vores veje og opmærke de huller i vejen som skal 
repareres. Vi vil forhøre os med Torsten om han igen i år vil forestå reparationerne når vejret tillader det. 
Flemming tager kontakt til Torsten vedrørende link til Københavns Kommune hvor det evt. er muligt at få 
tilskud til plantning af nyt træ i stedet for kastanjetræet. Flemming vil så i nærmeste fremtid få afklaret om 
der er muligheder for tilskud ad den vej. Hvis ikke bestiller vi et valnødtræ via Sitas så det forhåbentlig kan 
være i jorden her i forsommeren.  
6. Hjemmeside.  http://grf-soegaard.dk/ 
Web administrator er fortsat Birger Larsson, Løvetandsvej 50. materiale der skal lægges op på 
hjemmesiden skal sendes pr. mail larsson@privat.dk  til Birger og i formatet .pdf og med en tydelig 
overskrift.  
 
7. Velkomstbrev til nytilflyttere 
Mikkel laver udkast til velkomstbrev til nytilflyttere i en A4 side. 
 
8. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

 Kommunikation til medlemmer. 
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Som supplement til fysisk omdeling af materiale er planen at oprette en mailliste. Helle har en liste med de 
fleste af medlemmernes e-mailadresser. Helle sender den til Mikkel og vi forsøger at få den ajourført samt 
påført nytilkomne medlemmer.  

 Sociale arrangementer 
Foreningen vil støtte og opfordre til medlemmerne tager initiativ til sociale arrangementer, men 
foreningen påtager sig ikke at løfte disse opgaver. 
 
9. Eventuelt 
Forespørgsel angående etablering af vejbump ved Løvetandsvej 46. 
Flemming og Anders besigtiger lokaliteten og punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. En etablering af 
et bump kan evt. komme på tale i forbindelse med en større vejreparation. 
 
Oplysning om huller i vejen mellem Gråbynkevej 14 til 22. Mikkel skriver til medlemmet: Steen Kræmmer  

Gråbynkevej 20 email: steenkr@outlook.dk. 
 
 
10. Næste møde:  

 

Flemming er vært ved næste møde (Kabbelejevej 54). Afholdes d. 06.06.2017 kl. 20.00. 
 
Mødet afsluttet 21.15 
 
Referent: Lars-Georg 
 
 
 
 
 


