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Referat af Grundejerforeningen Søgårds bestyrelsesmøde 04/06 2019 
 
Deltagere: Martin Ranhauge, Mikkel B. Christensen, Mogens Nord-Larsen, Flemming Huss, Torsten Olsen 
og Lars-Georg Hersoug. 
Fraværende: Mikkel B. Christensen 
Sted: Gråbynkevej 29 
 
1. Valg af referent 
Lars-Georg Hersoug blev valgt til referent. 
2. Vejforhold og pladsforhold 
Torsten meddelte at de opmærkede huller i vejene er blevet repareret. Mindre huller på Pilesvinget 
mangler endnu, men vil blive repareret snarest. Desuden er reparation af Gråbynkevej (udfyldning af 
huller) ikke fortaget på da ny belægning og opretning af kantstene vil blive iværksat. 
Bestyrelsen havde indhentet 3 tilbud på vejreparation. Den entreprenør der blev valgt, var den næst 
billigste og den eneste der var medlem af garantifonden og som vi har god erfaring med fra reparationen af 
Klintevej. Torsten kontakter den valgte entreprenør Georg Jørgensen for at igangsætte arbejdet samt for at 
afklare om der skal ler blandet grus eller jord mellem kantsten og fliser.  
Kloakkerne skulle have været suget rene men var blevet udskudt til efter GIGA-bit var færdige med 
arbejdet. Vi besluttede at yderligere udskyde dette til efter der var etableret ny belægning på Gråbynkevej. 
 
3. Økonomi 
Inddrivning af kontingent er tilendebragt. Foreningens beholdning er 1.279.000kr fordelt på to konti på 
henholdsvis 861.000kr. og 418.000kr. 
 
4. Hjemmeside 
Flemming har lagt det seneste referat og regnskab på hjemmeside: http://grf-soegaard.dk/.  
Flemming vil sende en revideret mailliste til Anders når den var færdig.  
Der blev snakket om det var en god ide at oprette en fælles mailadresse til bestyrelsen og der var enighed 
om at det ikke ville være en god ide. Formanden skulle tegne foreningen og være modtageren af 
mailkorrespondancen og sende videre til de øvrige medlemmer hvis nødvendigt. 
 
5. Bank 
Nye fra regler KYC krav fra banken medfører identiteten på at alle bestyrelsesmedlemmer skal verificeres 
med kopi af kørekort/sygesikringsbevis eller anden legimentation. 
Anders og Mogens skal desuden underskrive en Egenerklæring og Foretningsomfang. 
 
6. Henvendelser 
Ingen. 
7. Eventuelt:  
Flemming havde været i kontakt med GIGA-bit for at få at vide hvordan arbejdet med fibernettet skred 
frem. De havde oplyst at der var deadline for igangsættelse af arbejdet d. 1. Juli, men der var muligvis 
forsinkelser. De ville vende tilbage når der forelå konkrete informationer. 
 
8. Næste møde: 
Den 10/9 2019 kl. 20.00 hos Torsten eller evt. hos Mogens. 
Mødet afsluttedes 20.45 
 
Referent: Lars-Georg 

http://grf-soegaard.dk/

