Grundejerforeningen S

ØGÅRD

stiftet 16. maj 1909 CVR 35604014

Referat af Grundejerforeningen Søgårds bestyrelsesmøde 21/09 2021
Deltagere: Anders Søgaard, Martin Ranhauge, Flemming Huss, Torsten Olsen, Lars-Georg Hersoug og
Mogens Nord-Larsen.
Fraværende: ingen.
Sted: Martin Ranhauge, Løvetandsvej 69, kl. 20:00
1. Valg af referent
• Lars-Georg Hersoug blev valgt til referent.
2. Vejforhold og pladsforhold
• Torsten gav en status på renoveringen af Løvetandsvej. Arbejdet forventes igangsat d. 22. 09.
startende med opretning af kantsten. Arbejdet forventes at vare ca. 2 mdr. Omfang og arbejdets
karakter er forhandlet på plads og Kontrakten på arbejdet underskrives en af de nærmeste dage.
Flemming kontakter kommunen for at rykke for endelig godkendelse af et nyt vejbump på
Løvetandsvej.
Enkelte steder på Klintevej mangler der at blive fyldt grus på mellem kantsten og fliser. Torsten
snakker med vejentreprenøren for at få det rettet op.
• Martin har foretaget en gennemgang af foreningens øvrige veje og markeret med markeringsspray
hvor der skal reparation/lapning af huller i asfalten. Torsten vil udføre opfyldning og lapning af de
markerede huller inden for de nærmeste måneder.
3. Økonomi
Flemming gav en opdatering på foreningens økonomi. Foreningens økonomi var som forventet. Dog
var der 27 medlemmer der endnu ikke havde betalt kontingentet, men restanterne var på niveau
med sidste år og vi forventer at alle betaler de skyldige beløb lige som sidste år. Flemming følger
det nøje og sender rykkere ud forventer at restanterne betaler. P.t. har foreningen 1.6 mill. På
bankbogen og de samlede udgifter er ca. 940.000kr til Vejrenovering m.v. Den 1/1 2022 forventer vi
at have ca. 660.000kr på bankbogen.
4. Hjemmeside.
• NA
5. Henvendelser
• En henvendelse fra Jeanette Jeppesen Gråbynkevej 31 vedrørende ønske om at bestyrelsen
orienterer foreningens medlemmer om Københavns Kommunes regler vedrørende byggestøj.
Bestyrelsen vil lægge et link til reglerne på foreningens hjemmeside så medlemmerne kan orientere
sig der.
6. Eventuelt
• Træerne på ”Rønnebær pladsen” ved Pilesvinget/Gråbynkevej trænger til at blive beskåret. Et træ
er angrebet af tøndersvamp, To er hule og de resterende træer er der råd i flere grene. Bestyrelsen
vil undersøge mulighederne for at få det gjort enten ved selv at beskære dem eller ved at få et
firma til at gøre det. Arbejdet ventes igangsat efter løvfaldet.
7. Næste møde
Den 23/11 2021 kl. 20.00 på Brønshøj Bistro.
Mødet afsluttedes 21.30
Referent: Lars-Georg

