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Referat 

 

Til stede: Ida, Flemming, Per, Henrik og Susse 

Referent: Susse 

 

Dagsorden 

1. Rotter 

2. Hastighedsregulering 

3. Vedligeholdelse af fællesarealer 

4. Havedag 

5. Legepladsudvalg 

6. Økonomi 

7. Eventuelt 

 

Referat 

1. Rotter 

Bestyrelsen er orienteret om, at kommunen har været ude 2-4 gange. Kommunen har 

gasset samt opsat fælder ved nr. 122-124-126. Rotten er ikke set den sidste uges tid. 

Venligst kontakt kommunen, hvis I observerer rotter. 

 

2. Hastighedsregulering 

Over sommeren har Henrik kommunikeret med nabogrundejerforeningerne, 

Søndersøhaven og Parcelforeningen Dalsø Park, i Dalsø Park. Foreningerne er i 

fællesskab  blevet enige om et brev til kommunen. Henrik har sendt brevet til kommunen 

d. 31. juli 2016 på vegne af de tre grundejerforeninger. 

 

3. Vedligeholdelse af fællesarealer 

Bestyrelsen har modtaget breve fra henholdsvis Hanne Moos og Jens Henriksen vedr. 

haveudvalget, og bestyrelsen har udsendt svar på det til medlemmerne d. 28. juni 2016. 

Bestyrelsen har ikke modtaget yderligere henvendelser. 

 

Bestyrelsen fornemmer at enkelte af foreningens medlemmer vurderer at foreningens 

afsatte midler til brug for gartner, herunder til brug for pleje og vedligeholdelse af 

fællesarealer, spiller en væsentlig rolle. Rydningen af beplantningen på det sydlige torv 

foretages således af foreningen selv og udføres på havedagen. 

 

Planen for den kommende havedag er, at udover det sydlige torv bliver ryddet, vil også 

den lavere beplantning af buske ved legehuset blive ryddet. Flemming lejer en maskine. 

 

Bestyrelsens opfordrer til, at foreningens medlemmer løbende vedligeholder arealer udfor 

egen parcel, som vist på oversigtskortet og som beskrevet i Vedligehold af fællesarealer i 

sektionen ”Vedligehold udført af respektive grundejere”, således at vi på havedagene kan 

have fokus på fællesarealerne. 

 

4. Havedag 

Næste havedag bliver flyttet til søndag d. 11. september kl. 10-16. Grunden er, at 

den primære fører af maskinen ikke kan d. 10. september, som var oprindelig planlagt. 

 

I stedet for middag om aftenen, bliver der afholdt 1 times fælles frokostpause, hvor 

maden betales af grundejerforeningen, som vi plejer. 

 

Susse sender invitationer ud. 

 

http://gf-soegaarden.dk/Oversigtskort%20faellesarealer.pdf
http://gf-soegaarden.dk/vedligehold%20af%20f%C3%A6llesarealer.html
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5. Legepladsudvalg 

Bestyrelsen har modtaget et revideret oplæg fra legepladsudvalget, som er et godt 

udgangspunkt. Bestyrelsen takker for et stort stykke arbejde. 

 

Bestyrelsen har tidligere diskuteret de lovgivnings- og forsikringsmæssige forhold for at 

etablere legeplads. Det viser sig, at det formodentlig er mere omfattende end først 

antaget. Næste skridt er derfor at undersøge diverse lovgivnings- og forsikringsmæssige 

forhold, samt hvad der eventuelt skal godkendes. Henrik tager i første omgang kontakt 

til kommunen for at finde ud af retningslinjerne. 

 

6. Økonomi 

Per konstaterer, at beholdningen ser fornuftig ud. Der er dækning til forventede udgifter. 

 

7. Eventuelt 

 Flemming booker Satelitten til generalforsamlingen i februar 2017. 

 Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 17. november 2016 kl. 20.00 hos Henrik. 


