
Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 21. november 2018 

 

Deltagere: Henrik (100) 

 Flemming (144) 

 Asmus (110)  

 Per (138) 

 

Afbud: Michael (126 ) 

Sted: Henrik (100) 

Referent: Per (138) 

 

Dagsorden 

1. Hjertestarter 

2. Asfalt / afmærkning 

3. Stier  

4. Hastighedsregulering  

5. YouSee 

6. Kommende affaldsordning 

7. Økonomi 

8. Generalforsamling den 26. februar 2019 

9. Eventuelt 

 

ad pkt. 1. Hjertestarter 

Da der har været bekymring til den oprindelige placering finder bestyrelsen det mest egnet til at der 

spørges på den kommende generalforsamling, således vi i fællesskab kan vurdere den bedste egnede 

placering. 

ad pkt. 2. Asfalt / afmærkning 

Skal der p pladserne markeres og hvordan og igen stiller vi dette spørgsmål til den kommende 

generalforsamling. 

ad pkt. 3. Stier 

 Bestyrelsen har været i kontakt med kommunen og Henrik har været til møder med samme, men der 

er stor usikkerhed omkring hvad og hvilke muligheder vi har på dette område, så der forhandles 

videre og vi håber på et brugbart resultat snarest. 

ad pkt. 4. Hastighedsregulering 

  Den forrige måling var behæftet med flere fejl, bla. placeringen samt tidspunktet, midt i 

asfalteringen så der bliver forsøgt igen på et senere tidspunkt. 

 



ad pkt. 5. YouSee 

Vi arbejder på at få et nyt tilbud fra YouSee omkring en fremtidig ordning som skal erstatte den 

gamle som udløber med udgangen af 2019 og vi håber på at have den klar til fremlæggelse så vi kan 

drøfte mulighederne på den kommende generalforsamling. 

Ad pkt. 6. Kommende affaldsordning 

 Som det har fremgået af skrivelse fra kommunen vil man udfase den gamle papirspose ordning, men 

 der findes flere modeller, som bestyrelsen vil fremlægge på den kommende generalforsamling  

Ad pkt. 7. Økonomi 

 Kassebeholdning ser fornuftig ud d.d. 

Ad pkt. 8. Generalforsamling den 26. februar 2016 

 Der bliver booket rum i Satellitten. 

Ad pkt. 9. Evt. 

 Der vil denne vinter blive opstillet 3 beholdere med sand/grus til fri afbenyttelse ved glat føre på vort 

 område. 

 

Næste møde den 3. februar 2019 k. 19:30 hos Per (138) 


