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Referat af Grundejerforeningen Søgårds Generalforsamling d. 19/4 
2022 
 
Deltagere fra bestyrelsen: Mogens Nord-Larsen, Anders Egholt Søgaard, Flemming Huss, Torsten Olsen og 
Lars-Georg Hersoug. 
Fraværende: Ingen 
Sted: Brønshøj Bistro. 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Martin Ranhauge 
Referent: Lars-Georg 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt at dagsordenen ligeledes var 
godkendt. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsesformand Anders Egholt Søgaard aflagde beretning. 
Bestyrelsens arbejde består primært af tre arbejdsopgaver. 
1. Økonomi 
2. Koordinering af vej og pladsforhold 
3. Orientering og kommunikation til kommunen, entreprenører og foreningens medlemmer. 
 
Hovedpunkterne i beretningen var: 
Renoveringen af Løvetandsvej er blevet gennemført, med undtagelse af enkelte, som bliver udbedret i 
forbindelse renoveringen af fortovene på Løvetandsvej.  
Fortovene på Løvetandsvej har efter vejreparationen fået et forkert fald, hvilket vil blive udbedret i 
forbindelse med opretningen af fortovene, der indebærer omlægning af fliserne, så de lægges på tværs 
i stedet for som nu på langs. Det giver en øget flisebredte på 80 cm i stedet for 60 cm. De gamle intakte 
fliser vil blive genbrugt udfor de ulige numre, og nye fliser bliver lagt ud for de lige numre. 
Fortovsrenoveringen vil koste ca. 400.000kr og vil blive igangsat formentlig inden sommerferien. 
Martin Ranhauge står for forårets vejgennemgang og akutte småreparationer, primært på 
Kabbelejevej, bliver udført af Torsten Olsen. 
Bestyrelsen har foretaget beskæring af træerne på Rønnebærpladsen.  
Foreningen råder over 5 veje hvoraf de 3 veje nu er renoveret. Den næste vej der skal have ny 
vejbelægning, er Kabbelejevej og forventes igangsat i 2024. 
Bestyrelsen ajourfører foreningens hjemmeside med nye referater og anden relevant info om 
grundejerforeningen. Flemming Huss er foreningens webmaster. Hjemmeside:  http://grf-soegaard.dk/. 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
3. Regnskab 2021 
Flemming gennemgik regnskabet og regnskabet for 2021 blev godkendt.  
 
4. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget 2022 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2022 som blev vedtaget af Generalforsamlingen sammen 
med budgettet for. 
 
5. Indkomne forslag:  

http://grf-soegaard.dk/


Ved fristens udløb d. 3. april var der ikke indkommet nogen forslag. På generalforsamlingen blev 
fremsat følgende forslag: Opfordring om at undersøge muligheder og ønsker til evt. etablering af 
vejtræer på foreningens fortove. Bestyrelsen står for undersøgelserne og forespørgsel til kommunen. 
 
6. Valg af formand: Anders Egholt Søgaard var ikke på valg (formanden er på valg i ulige år).  

 
7. Valg af kasserer: Flemming Huss blev genvalgt. 

 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Martin Ranhauge og Torsten Olsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Lars-Georg Hersoug 
var ikke på valg. 
Helle Gadeberg indtræder som suppleant og Mogens Nord-Larsen trækker sig. 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Mogens Nord-Larsen blev valgt som revisor. Claus Bøye Petersen var ikke på valg. Helle Petersen 
fortsætter som revisorsuppleant. 
 

10. Eventuelt 
Der blev opfordret til at nye medlemmer gav deres e-mail adresse så foreningens mailliste forblev 
opdateret. 
 
Der blev desuden opfordret til at bestyrelsen skulle udsende en opfordring til at hjælpe bestyrelsen 
når der var større vedligeholdelsesarbejder i gang som beskæring af træer m.v.  
 
 

 
Mødet afsluttedes 19.45 
 
Referent: Lars-Georg Hersoug 
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