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Referat af Grundejerforeningen Søgårds bestyrelsesmøde 11/05 2021
Deltagere: Anders Søgaard, Martin Ranhauge, Flemming Huss, Torsten Olsen, og Lars-Georg Hersoug.
Deltog ikke: suppleant Mogens Nord-Larsen.
Sted: Lars-Georg Hersoug, Kabbelejevej 49, kl. 20:00
1. Valg af referent
 Lars-Georg Hersoug blev valgt til referent.
2. Vejforhold og pladsforhold
 Flemming har forespurgt Københavns Kommune hvem der er ejere af regnvandsbrønde og
stikledninger. Vi har endnu ikke fået svar men forventer at vi er ejere af selve regnvandsbrønden og
den er vi ansvarlige for at rense. Stikledningerne fra vejen og til skel er derimod ikke vores ansvar.
Disse skulle angiveligt være repareret i forbindelse med kloakrenoveringen i vores område. Vi
afventer svar fra kommunen og tager derefter stilling til om vi foretager rensning af
regnvandsbrøndene i år.
 Der indhentes tilbud på renoveringen af Løvetandsvej, herunder hævning af kantstene med en
lysning på mindst 10 cm. Ansøgning til Kommunen på etablering af et yderligere bump vil blive
indsendt og samtykke fra berørte matrikler vil blive indhentet.
3. Økonomi
 Flemming gav en opdatering på foreningens økonomi.
4. Hjemmeside.
 Ingen bemærkninger.
5. Henvendelser
 En henvendelse vedrørende at få Løvetandsvej gjort til en blind vej med etablering af vendeplads
ud for ”Valnøddepladsen” (hjørnet ved Kabbelejevej og Løvetandsevej) blev diskuteret. Bestyrelsen
fandt ikke at forslaget ville være til gavn i foreningen og vil derfor ikke støtte forslaget.
Forslagsstiller kan evt. tage forslaget med på en kommende generalforsamling.
 En anden henvendelse vedrørende etablering af vejbede i stedet for Bump blev diskuteret. Emnet
havde været drøftet tidligere med Kommunen i forbindelse med etablering af vejbump. Kommunen
frarådede det dels på grund af at der trafikalt nemmere kunne opstå farlige situationer og dels fordi
p-mulighederne ville blive mindre.
Bestyrelsen ser dog positivt på initiativer der hjælper til en gøre foreningens arealer flottere, f.eks.
tilsåning af arealer med vilde blomster på egnede græsarealer. Bestyrelsen opfordrer derfor til at
foreningens medlemmer til at komme med gennemarbejdede forslag (inkl. Budget), som der vil
blive taget op på kommende bestyrelsesmøder herunder hvor meget foreningen kan støtte
initiativerne med.
6. Eventuelt
 Martin vil forestå den årlige vejgennemgang med markering af huller i vejen der kræver reparation.
Torsten vil derefter foretage reparationerne.
 Det var enkelte steder i foreningen forsvundet så meget sand mellem fliser og kantsten at lysningen
var mere end 2 cm. Vi vil holde øje med udviklingen og evt. lægge mere grus/sand hvor det
trænges.
7. Næste møde
 Den 07/9 2021 kl. 20.00 hos Martin Ranhauge på Løvetandsvej 69.
 Mødet afsluttedes 21.30
Referent: Lars-Georg

