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Referat af Grundejerforeningen Søgårds bestyrelsesmøde 19/05 2020
Deltagere: Anders Egholt Søgaard, Martin Ranhauge, Flemming Huss og Lars-Georg Hersoug.
Fraværende: Mikkel B. Christensen, Mogens Nord-Larsen og Torsten Olsen.
1. Valg af referent
Anders Egholt Søgaard blev valgt til referent.
2. Vejforhold og pladsforhold
Status på Fibernet projekt
Der har været store udfordringer med at få NCC til at udbedre konstaterede mangler i forbindelse med
nedgravningen af fibernet i foreningen. Bestyrelsen har i starten af maj 2020 haft den 3. gennemgang
med et nyt hold fra NCC, hvor manglerne er blevet gennemgået igen. NCC har meldt at de forventer at
have udbedret alle konstaterede mangler inden udgangen af uge 23, 2020, dog med undtagelse af
etableringen af slidlag på underskydninger som vil blive foretaget hen over sommeren 2020.
Det har ikke været muligt for Bestyrelsen at få fat i ejerne af Kabbelejevej 60 vedr. ødelæggelserne på
fortovet udfor deres ejendom. Martin Ranhauge vil fortsætte med at prøve på at få kontakt til de nye
ejere for at høre hvornår genopretningen vil ske.
Martin Ranhauge gav en opdatering på forårets vejgennemgang og konstaterede at renoveringen af
Gråbynkevej har markant reduceret antallet af huller der skal udbedres. Martin Ranhauge vil
koordinere udbedring af huller med Torsten Olsen. Året gennemgang har ikke ændret Bestyrelsens
vurdering af hvornår den næste vej skal renoveres, som besluttet på bestyrelsesmødet d. 21. Januar
2020.
3. Økonomi: Status
Opdateringen på foreningens økonomi blev ikke gennemgået, da Mogens Nord-Larsen ikke var i stand
til at deltage. Økonomien vil blive gennemgået på næste bestyrelsesmøde.
4. Generalforsamling 2020
Bestyrelsen gennemgik en række scenarier for mulig afholdelse af Generalforsamlingen for 2020.
Grundet situationen med Covid-19 og under hensyntagen til specielt foreningens udsatte medlemmer
besluttede Bestyrelsen enstemmigt at Generalforsamlingen for 2020 ikke kan afholdes fysisk.
Bestyrelsen besluttede at Generalforsamlingen for 2020 i stedet skal afholdes via brev omdeling, hvor
foreningens medlemmer gives 14 dage til at melde deres eventuelle kandidatur til bestyrelsen, samt
tilkendegive hvorvidt Regnskabet for 2019 og Budgettet for 2020 kan godkendes. Såfremt nye
kandidater melder sig til de bestyrelsesposter der er på valg, vil en opfølgende skrivelse gå ud med en
samlet oversigt over alle dem som stiller op til de bestyrelsesposter der er på valg, hvorefter
foreningens medlemmer gives endnu 14 dage til at stemme på kandidaterne. Alle stemmer skal afgives
til Grundejerforeningens formand på hans hjemmeadresse inden fristens udløb.
Bestyrelsen bestræber sig på følgende tidslinje:
1. Juni: Omdeling af 1) Formandens/Kassererens beretning 2) Regnskab for 2019 3) Budget for 2020
samt 4) punkter til afstemning
15. Juni: Bestyrelsens opgør afgivne stemmer




Hvis punkterne ikke er blevet godkendt eller nye medlemmer har meldt deres kandidatur, vil en ny
skrivelse med punkter til afstemning blive omdelt
Hvis alle punkter godkendes og der ikke melder sig nogen nye kandidater til bestyrelsesposterne
der er på valg, vil et referat fra Generalforsamlingen blive omdelt via brev

Når alle skrivelser og tidslinjen er blevet fastlagt, vil informationen også blive gjort tilgængelig på
foreningens hjemmeside samtidig med omdelingen.
5. Fremtidig kontingent opkrævning
Flemming gennemgik mulighederne for fremtidig opkrævning af kontingent for foreningens
medlemmer. Bestyrelsen gav Flemming bemyndigelse til at gå videre med at undersøge og træffe
beslutning om muligheden at lave kontingent opkrævning via bankoverførsel til Arbejdernes landsbank.
Hvis de forventede omkostninger forbundet med opkrævningen overstiger de forventede
omkostninger forbundet med overgang til Nets, vil Bestyrelsen i stedet gå over til at bruge Nets til
opkrævning af kontingent.
6. Hjemmeside.
Ingen punkter
7. Eventuelt: Ingen punkter
8. Næste møde
Afholdes mandag d. 16. juni 2020 kl. 20.00 via Zoom.
Mødet afsluttedes kl. 21.20.

