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Grundejerforeningen Søgården

Generalforsamling, 24. februar 2016, Bestyrelsens beretning
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Agenda

• Kommunikation

• Kommunale områder

• Havedage

• Vort kvarter

• Snerydning og asfalt

• Hastighed

• Afsluttende bemærkninger
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Kommunikation /Henn.
Tonen i dialogen i grundejerforeningen har desværre ikke været optimal – dette 

gælder både tonen imellem medlemmer og bestyrelse og internt i bestyrelsen.

Vi beklager, at det har været sådan, men påtager os naturligvis vores medansvar.

Under punktet Eventuelt vil vi gerne drøfte hvad, vi kan gøre for at kommunikationen 

fremover holdes på et ordentligt og sobert niveau.

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ_8e0__7KAhWiYZoKHdI4AvQQjRwIBw&url=http://codegroup.eu/nyheder/klar-kommunikation-giver-store-besparelser-og-mindre-risiko&bvm=bv.114195076,d.bGs&psig=AFQjCNE3qdplOndHusU3VIWUKIq3kPIluw&ust=1455805088515869
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ_8e0__7KAhWiYZoKHdI4AvQQjRwIBw&url=http://codegroup.eu/nyheder/klar-kommunikation-giver-store-besparelser-og-mindre-risiko&bvm=bv.114195076,d.bGs&psig=AFQjCNE3qdplOndHusU3VIWUKIq3kPIluw&ust=1455805088515869
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Kommunale områder /Henn.

Plejeplaner, ridebane, stier
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• Plejeplan for Præstesøfredningen blev sendt til 
høring af kommunen. 

I bestyrelsen var der ikke enighed  om et svar. 

I stedet sendte enkeltmedlemmer af foreningen 
kommentarer, som indgik i kommunens 
stillingtagen.

• Ansøgningen om ridebane blev af kommunen 
sendt til høring i grundejerforeningen 

og særskilt til de 4 nordligst liggende parceller 
(110, 112, 114, 116).

I bestyrelsen var der ikke enighed  om et svar. 

De 4 parceller sendte kommentarer, som blev 
indarbejdet i kommunens tilladelse.

• Stier – Stien mellem 98 og 100 har som alle ved 
givet anledning til diskussioner i foreningen 

og i bestyrelsen. 

Kommunen har velvilligt foreslået en armeret 
græssti. Det ender således tilsyneladende 

med en mindelig ordning, som tager hensyn til 
alle parter.

Kommunale områder /Henn.
Plejeplaner, ridebane, stier
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Havedage /Fl.

1. havedag den 13. juni 2015 

Fokus på rydning af fællesbedet på nordlige torv mellem 
nr. 110 og 124 bestående af vildroser og buske samt 3 
grantræer og 3 rønnebærtræer.

Minigraver lejet til det hårde "rod-arbejde" og håndkraft 
for resten.

Bestilling af planter 

Lang proces ifm. plantebestilling og flis grundet økonomi.

Vejret for varmt, ingen gro-garanti - udsat til oktober.

2. havedag den 12. september 2015

Alm. vedligehold af fællesarealer og fokus på 
forberedelse af bede til nye planter - fræsning af bede.

Arbejdsdag i oktober 

Fokus på plantning af buske samt udlæggelse af flis i bede 

mellem nr. 110 og 124, ud for nr. 126 og langs 
parkeringspladsen ud for nr. 132.

Resultatet - fantastisk flot!

Gartner

I 2015 var det haveudvalgets vurdering at gartneren ikke

var nødvendig til brug for vedligehold af foreningens 
fællesarealer.
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Vort Kvarter /Sus

• Formål

• Opdatering af Vort kvarter

• Vedligeholdelsesplan for 

fællesarealerne

• Udvalg

• Susse (110) og Henrik (100) fra 

bestyrelsen, og Dorte (136), Erik 

(122) og Ole (132) fra øvrige 

grundejere

• Resultat

• Vort kvarter – beboerinformation

• Nyt faneblad på 

hjemmesiden

• Foreningens tilblivelse

• Nyt faneblad på 

hjemmesiden

• Vedligeholdelse af fællesarealerne

• Nyt faneblad på hjemmesiden med 

overordnede retningslinjer + 

oversigtskort (hvis vedtages under 

punkt 6.1)
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Snerydning /Fl.

• Dialog med GF Dalsø Park

• 5 inviterede entreprenører 

til budrunde

• Håb om Flemming 

Andersen, Fruegaard -

ønskede ikke flere vinterarr.

• 3 ud af de resterende 4 bød 

men var betydeligt dyrere 

end nuværende lev. Agro-

Service selv med 30 pct. 

prisforøgelse ift. 2014

• Furesø Kommune - anlægsstop i 

'15

• Medfører besparelser fra 

kommunens side bl.a. i 

forbindelse med 

snerydningen

• Nyt snerydningskort for 

Dalsø Park
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Nyt snerydningskort
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Asfalt /Fl.

• Kommunen er kontaktet mhp. 

afklaring af kommunens plan for 

udskiftning/pålægning af ny 

asfalt.

• Anlægsstop '15 men DP har 

flere gange været oppe at vende 

som et indsats område.

• Kommunen foretager 

inspektionstur til DP til foråret 

for at evaluere.
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Hastighed /Henr

• Der bliver stadig kørt for 

stærkt i området!

• Bestyrelsen havde 

desværre ikke tid til at 

gøre noget ved sagen i 

2015. 

• Bestyrelsen forventer at vi 

i løbet af 2016 vil 

fremkomme med 

hastighedsbegrænsende 

tiltag i samarbejde med 

kommunen.

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGu_fQh__KAhUzb5oKHZuICnEQjRwIBw&url=https://ao.dk/vejskilt-c55-50km-refleks-881060860&bvm=bv.114195076,d.bGs&psig=AFQjCNFU2SAePCG-_zTvuTjUivMjiIPRMw&ust=1455807354543197
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGu_fQh__KAhUzb5oKHZuICnEQjRwIBw&url=https://ao.dk/vejskilt-c55-50km-refleks-881060860&bvm=bv.114195076,d.bGs&psig=AFQjCNFU2SAePCG-_zTvuTjUivMjiIPRMw&ust=1455807354543197
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Afsluttende bemærkninger
Tak til dem som deltog på havedagene

Tak til Have- og festudvalget

Tak til Vort kvarter udvalget

Bestyrelsen: Henning (114), Susse (110), Per (138), Henrik (100) og Flemming (128)


