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Referat af Grundejerforeningen Søgårds Generalforsamling d. 29/4 
2019 
 
Deltagere fra bestyrelsen: Mogens Nord-Larsen, Mikkel B. Christensen, Anders Egholt Søgaard, Flemming 
Huss, Torsten Olsen og Lars-Georg Hersoug. 
Fraværende: Ingen 
Sted: Kaffeklatten. 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Henrik Perregaard 
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: 
Vejvedligeholdelserne på Gråbynkevej er blevet for omfattende og småreparationerne er ikke 
holdbare. Vi må indse at der må en ny belægning på. Tilbud på arbejdet vil blive indhentet og 
bestyrelsen vil på først kommende bestyrelsesmøde vurdere tilbuddene og igangsætte arbejdet i 2019-
2020. 
Småreparationer på øvrige veje har været udført af Torsten Olsen. 
Bestyrelsen har udført vedligeholdelse af Birkepladsen med beskæring/styning af birketræerne. 
Bestyrelsen har fået etableret en ny hjemmeside med relevant info om grundejerforeningen. Flemming 
Huss har stået for arbejdet og er også foreningens webmaster. Hjemmeside: https://grf-soegaard.dk/. 
 
3. Regnskab 2018 
Mogens gennemgik regnskabet og regnskabet for 2018 blev godkendt. Kontingentinddrivningen har 
været forestået af Arbejdernes Landsbank, men denne service ophører med udgangen af året. Mogens 
oplyste at alle udestående kontingenter var betalt, en via inkasso. Fremover vil der kun blive udsendt 2 
rykkere og ved sidste rykker vil sagen blive sendt til inkasso efter 8 dage. 
 
4. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget 2018 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2018. Generalforsamlingen godkendte både kontingent og 
budget. 
 
5. Indkomne forslag:  
Ved fristens udløb d. 21. april var der ikke indkommet nogen forslag. På generalforsamlingen blev 
fremsat følgende forslag: Opfordring om at ansøge kommunen om dispensation til at parkere i 
rabatten. Forslagsstiller Ib Jakobsen blev opfordret til at være tovholder og når processen er moden vil 
bestyrelsen stå for at indsende ansøgningen. 
Der blev desuden opfordret til at grundejerforeningens medlemmer meldte sig til Nabohjælp for at 
modvirke indbrud i foreningen.  
 
6. Valg af formand: Mikkel Christensen stoppede som formand og Anders Egholt Søgaard blev valgt 

som ny formand.  
 

https://grf-soegaard.dk/


7. Valg af kasserer: Mogens Nord-Larsen 
Mogens er ikke på valg i år og fortsætter.  
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Lars-Georg Hersoug blev genvalgt til en bestyrelsespost. Desuden opstillede Martin Ranhauge som 
bestyrelsesmedlem og blev valgt, og kan derfor ikke fortsætte som revisor for foreningen.  
Mikkel Christensen indtræder som 1. suppleant og Flemming Huss som 2. suppleant og fortsætter 
som webmaster. 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Claus Bøje Petersen blev valgt som revisor. Steffen Holmslykke (Klintevej 35) blev valgt til revisor og 
Helle Petersen fortsætter som revisorsuppleant. 
 

10. Eventuelt 
Kamma berettede om partikelforureningen i foreningen (primært brænderøg) og fortalte at det gik 
fremad, og at der var færre aktive brænderøgsemissioner i foreningen. Der var mindre større 
partikler men flere ultrafine partikler. 
 
Der blev opfordret til at bestyrelsen fik en fælles e-mailadresse, som vil blive vendt på det først 
kommende bestyrelsesmøde. 
 
Der blev desuden opfordret til at bestyrelsen skulle udsende en opfordring til at hjælpe bestyrelsen 
når der var større vedligeholdelsesarbejder i gang som beskæring af træer m.v.  
 
Anders Søgaard opfordrede til at foreningens medlemmer sørgede for så vidt muligt at rense egne 
rendestensriste, så der ikke lå vand i rendestenene, som potentielt vil kunne skade vejbelægningen. 
 

 
Mødet afsluttedes 20.20 
 
Referent: Lars-Georg Hersoug 


