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Referat af Grundejerforeningen Søgårds bestyrelsesmøde 10/09 2019 
 
Deltagere: Anders Egholt Søgaard, Martin Ranhauge, Mogens Nord-Larsen, Torsten Olsen og Lars-Georg 
Hersoug. 
Fraværende: Mikkel B. Christensen og Flemming Huss. 
 
1. Valg af referent 
Lars-Georg Hersoug blev valgt til referent. 
 
2. Vejforhold og pladsforhold 

 Status på Renovering af Gråbynkevej  
Renoveringen af Gråbynkevej er afsluttet, dog udestår der endnu at blive rettet op på enkelte mangler. 
Vi har en konstruktiv dialog med entreprenøren og det forventes at manglerne bliver rettet inden for 
den nærmeste fremtid. 

 Opdatering på rensning af kloakker  
Torsten vil igangsætte oprensningen af kloakkerne så snart anlægsarbejdet (vejrenoveringen er 
afsluttet. 

 Opretning af kantsten og flise på Pilesvinget 37 (Henvendelse fra Teknik og Miljø)  
Der vil blive igangsat en opretning af kantstenen ved kontakt til Hans fra Georg Jørgensen A/S. 
Regningen vil blive fremsendt til de nye ejere på Kabbelejevej 60 som har hyret den nedriver der har 
forårsaget nedtrykningen af kantstenen. Hvis muligt, prøver Martin Ranhauge at få fat i de nye ejere 
inden skaden bliver udbedret. 

 Såning af græs ved hjørnet ved Pilesvinget og Gråbynkevej  
Torsten vil ved lejlighed så græs der hvor der mangler græs på trekanten. 

 
3. Økonomi 

 Status  
Når restbetalingen til vejrenoveringen er betalt, er foreningens beholdning ca. 400.000kr. Vi får ca. 
460.000kr ind i kontingent og har budgetteret med et forbrug hen over hele året på ca. 180.000kr 
inden kontingentbetalingen for 2020. Vi forventer derfor at vi vil have 680.000kr i kassen inden næste 
kontingentbetaling i 2020. 

 
4. Hjemmeside. Ingen punkter 

 
5. Henvendelser 

 Anmodning om at Bestyrelsen ansøger kommunen om etablering af 30km zone i hele foreningen 
(Michael Nyholm - Løvetandsvej 46) 

Bestyrelsen afventer om det kan blive aktuelt, da det afhænger af om det bliver muligt at få etableret 
tilstrækkeligt med bump på de berørte veje. 
 

6. Eventuelt 
Det blev drøftet om vi skulle etablere et område med vilde blomster på Birkepladsen så vi kunne 
indskrænke plæneklipningen til en bræmme langs kantstenen. Forslaget vil blive taget op igen til 
foråret. 
Mogens havde brug for at supplere forskellige kontorartikler og fik bevilget 300kr. 

 
7. Næste møde  

Afholdes tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 20.00 hos Mogens (Kabbelejevej 56). 

Mødet afsluttedes kl. 21.00. 


