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Referat af Grundejerforeningen Søgårds bestyrelsesmøde 18/9 2017 
 
Deltagere: Mogens Nord-Larsen, Mikkel B. Christensen, Anders Egholt Søgaard, Flemming Huss, Torsten 
Olsen og lars-Georg Hersoug. 
Fraværende: Ingen 
Sted: Mikkel B. Christensen 
Referent: Lars-Georg 
1. Valg af referent 
 
Lars-Georg Hersoug blev valgt til referent. 
  
2. Referatet fra bestyrelsesmødet 8/6 2017  
Referatet blev godkendt. 
 
3. økonomi 
Pr. dags dato har 95 medlemmer betalt kontingent a 4000 kr. = 380.000 kr. og der er 20 restanter. Mogens 
rykker i ugen før efterårsferien. Der står nu 485.000 kr. på forbrugskontoen og der vil blive overført 
400.000 kr. fra kontingent kontoen til forbrugskontoen som så vil nå op på 885.000 kr. 
Der har været store problemer med Nets, med uoverskuelige hjemmesider som har gjort formandsskiftet 
til en meget besværlig proces. Alle de samme funktioner kan også blive klaret via Arbejdernes Landsbank, 
hvor vi i forvejen er kunder. Personalet er meget mere service minded hvorfor Mogens hurtigst muligt vil 
overføre funktionerne fra Nets til Arbejdernes Landsbank. Grundet formandsskiftet og problemerne med 
Nets er kontingentopkrævningen udsat fra 1. juni til 1. september 2017. Det blev besluttet at kontingentet 
også fremover vil blive opkrævet d. 1. september. 
 
4. Vejforhold: 
Siden sidste møde har Anders udarbejdet et regneark til at estimere udgifter til vejreparationer baseret på 
vejlængder, vejtilstand (Kommunens hjemmeside kk.dk: Københavnerkortet) samt den aktuelle 
vejreparations pris per løbende m taget fra reparationsudgiften på Klintevej (2017). Det vi kunne bruge 
beregningerne til var at det ikke skønnes nødvendigt at ændre kontingentet fra de nuværende 4000 kr. per 
år. 
 
Vi har fået doneret et valnøddetræ fra Henrik og Helle til den tomme ”Kastanjeplads”. Træet vil blive flyttet 
på et passende tidspunkt i efterårsferien. Om ”Kastanjepladsen” herefter bliver omdøbt til 
”Valnøddepladsen” må tiden afgøre . 
 
5.  Hjemmeside.  http://grf-soegaard.dk/ 
Vores hjemmeside er blevet delvist opdateret, der mangler dog at kontingent beløbet rettes til 4000 kr. At 
formandens e-mail adresse bliver rettet til mch@dadlnet.dk, samt at bestyrelsesmedlem Lars-Georg 
Hersoug, Kabbelejevej 49 tilføjes til bestyrelsen. Web administrator er Birger Larsson : larssons@privat.dk. 
Vi ønsker at få bekræftet af Birger om webmarster@grf-soegaard.dk. Stadig fungerer.  
 
Det velkomstbrev til nytilflyttere som Mikkel har forfattet ønsker vi lagt ind på hjemmesiden og vil blive 
fremsendt til Birger sammen med dette referat. 
 
6. Punkter til næste bestyrelsesmøde 
 
Status af vejene. 
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7. Eventuelt 
Status på evt. etablering af fibernet til grundeejerforeningen. Mikkel har henvendt sig til TDC om et tilbud 
men de er ikke vendt tilbage. Vi diskuterede om det kunne skyldes at det de kunne tilbyde ikke var 
konkurrencedygtigt med de alternative tekniske løsninger der er på markedet. Vi er afventende på 
udviklingen og imødeser om der i fremtiden kunne komme trådløse løsninger. 
 
8. Næste møde:  

 

Anders er vært ved næste møde (Gråbynkevej 23). Afholdes tirsdag d. 28.11.2017 kl. 20.00. 
 
Mødet afsluttedes 21.20 
 
Referent: Lars-Georg 
 
 
 
 
 


