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Referat af Grundejerforeningen Søgårds bestyrelsesmøde 15/09 2020 
 
Deltagere: Martin Ranhauge, Mogens Nord-Larsen, Flemming Huss, Torsten Olsen og Lars-Georg Hersoug. 
Fraværende: ingen. 
Sted: Gråbynkevej 23 
 
1. Valg af referent 
Lars-Georg Hersoug blev valgt til referent. 
2. Vejforhold og pladsforhold 

 Nedgravningen af fibernet som blev udført af NCC er afsluttet. Anders har gennemgået mangelliste 
og godkendt udbedringerne. 

 Genopretningen af fortov og fliser, som var ødelagt i forbindelse med nybyggeriet på Kabbelejevej 
60, er på tilfredsstillende måde udført. 

 Martin har gennemgået foreningens veje og registreret 78 huller eller forhold som der bør efterses. 

 Flemming vil undersøge om det er muligt at få fjernet container på Gåseurtevej. 

 Torsten har fået indhentet tilbud på beskadiget vejbelægning efter skader forårsaget af brand i 
parkeret bil. Såfremt en skyldig findes af politiet vil foreningen gøre regres mod vedkommende. 

 Vejrenoveringsplanen er at Løvetandsvej står for tur og vil blive forsøgt gennemført i 2021. 
Kabbelejevej vil efter planen blive renoveret i 2024.  

 
3. Økonomi 
Inddrivning af kontingent er tilendebragt. Foreningens beholdning er 1.187.000kr fordelt på to konti på 
henholdsvis 644.000kr. og 543.000kr. 
 
4. Hjemmeside 
Flemming oplyste at hjemmesiden: http://grf-soegaard.dk/ er blevet lagt ned af noget malware der har 
placeret ca. 200 filer i den til hjemmesiden tilknyttede software. Flemming har en liste over filerne og er i 
gang med at rydde dem af vejen. Siden er 18/9 2020 oppe igen. 
 
5. Henvendelser 

 Maj-Britt Milsted, Klintevej har forespurgt om der var mulighed for at gøre noget ved 
stykket/hjørnet af Klintevej og Pilesvinget så det kunne se mere indbydende ud. Bestyrelsen vil se 
med velvilje på evt. forslag fra initiativtager og evt. andre interesserede og derefter vurdere om 
bestyrelsen vil støtte projektet. 

 Kasper Schmidt Knudsen, Klintevej 30, har foreslået at når fliserne på foreningens fortove lægges 
om lægges flisernes lange side ligger på tværs af fortovet, så flisedækningen bliver bredest mulig. 
Bestyrelsen kan tilslutte sig forslaget. 

6. Eventuelt:  
Ingen punkter. 
7. Næste møde: 
Den 23/2 2021 kl. 20.00 hos Lars-Georg på Kabbelejevej 49. 
Mødet afsluttedes 21.15 
 
Referent: Lars-Georg 
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