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Referat af Grundejerforeningen Søgårds bestyrelsesmøde 11/06 2018 
 
Deltagere: Mikkel B. Christensen, Mogens Nord-Larsen, Flemming Huss, Torsten Olsen og Lars-Georg 
Hersoug. 
Fraværende: Anders Egholt Søgaard 
Sted: Kabbelejevej 49 
Referent: Lars-Georg 
1. Valg af referent 
 
Lars-Georg Hersoug blev valgt til referent. 
 
2. Vejforhold og pladsforhold 
 
HOFOR har endnu ikke færdiggjort de skader der er påført vejene efter de reparationer af vandsystemerne 
som de har udført. Bl.a. mangler der spidserne at hajtænder for enden af Kabbelejevej og mangler helt ved 
Gråbynkevej/Klintevej. 
 
Vejentreprenøren som vi benyttede sidst var ikke interesseret i at afgive tilbud på en vejreparation til 
budgetlægning, men Torsten ville forsøge at få ikke bindende prisfremskrivning i forhold til det arbejde der 
blev udført i 2017. 
Anders har opmærket hullerne i vejene med hvid spraymaling og fremsendt en liste til bestyrelsen over de 
steder der skal repareres huller. Torsten vil reparere hullerne hen over sommeren når vejret er til det. 
 
3. Økonomi 
Der var ikke nogen væsentlige ændringer i forhold til sidste bestyrelsesmøde. Saltning af vejene var dog 
blevet dyrere i forhold til sidste år (i alt ca. 40.000kr). 
 
Tømning af vejbrønde for grus og slam skal foretages i sommer. Torsten tager kontakt til den entreprenør 
vi plejer at anvende. 
 
Mogens fremførte at normalt når huse i foreningen bliver sat til salg fremsender ejendomsmæglerne et 
skema til udfyldelse. Dette tager Mogens 300kr for. Nu er der kommet en privat person som vil have et 
tilsvarende skema udfyldt. Bestyrelsen besluttede at Mogens kunne gøre dette uden beregning. 
 
4. Hjemmeside 
Flemming arbejder fortsat på hjemmesiden samt på listen over medlemmernes adresser og vejnumre. 
 
5. Vedtægterne 
 
Evt. vedtægtsændringer vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde. Punktet udskydes ind til 
forslagsstilleren Anders deltager. 
 
 
6. Fibernet/internet  
 
GigaBit afholder møde for interesserede på Pilegården d. 27/6 kl. 19.00. Tilbuddet lyder at for ca. 12.000 
kr. kan man få fibernet på 100 Gb, gratis abonnement i 5 år og herefter normal betaling. Vi hører nærmere 



hvis nogen fra bestyrelsen deltager i mødet. Mikkel kontakter Michael Nyholm, Løvetandsvej 46, der har 
vist interesse for sagen.  
 
  
 
 
7. Punkter til næste bestyrelsesmøde 
 

 Vedtægterne gennemgås for at vurdere om det er nødvendigt med en opdatering, og i givet fald 
hvordan dette gøres (skal ændringerne tinglyses?). 

 
 
8. Næste møde:  

 

Mogens er vært ved næste møde (Kabbelejevej 56). Afholdes tirsdag d. 25.09 2018 kl. 20.00. 
 
Mødet afsluttedes 20.50 
 
Referent: Lars-Georg 
 
 
 
 
 


