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Grundejerforeningen Søgården

Generalforsamling, 6. februar 2018, Bestyrelsens beretning
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Agenda

• Hjertestarter

• Forsikring

• Asfalt, Stier & 

Hastighedsregulering 

• Præstesø

• Legepladser

• Havedage

• Afsluttende bemærkninger
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Hjertestarter / Per

• Der skal først efterses mulighederne 

for korrekt strøm til den beskyttende 

boks og det vil blive udført engang i 

foråret 2018.

• Efter denne gennemgang kan der 

tages endelig stilling til opsætningen 

og placeringen i henhold til vedtaget 

forslag på sidste generalforsamling.
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Forsikring / Per

• Vi har i dag forsikret hos Alm. Brand 

og den består af 2 forsikringer, 

nemlig Erhvervs ansvar samt 

arbejdsskade forsikring og disse 

forsikringer koster foreningen ca. 

2800 DKK.

• Vi har mulighed for at indmelde os i 

Parcelhusejernes Landsforening og 

samtidig udvide vores: 

• Retshjælp-

• Kautions-

• Erhvervsansvar-

• Arbejdsskade-

• Bestyrelses og ledelses-

• Netbank forsikring

• Prisen for dette beløber sig til årlig 

kontingent på 500 DKK plus 131 DKK 

pr. parcel hvilket beløber sig til en 

årlig udgift på DKK 3382.

• Undtagelser er Trampolin samt 

swimmingpool samt unge under 18 

år som arbejder med maskiner.



5

Forsikring / Per

• Fordele ud over forsikrings pakken 

kan nævnes, at vi kan som forening 

eller som enkeltmedlem søge og 

hente hjælp, råd, vejledning i forhold 

der berører foreningen. Det kan være 

asfaltering af vores veje m.m.

• Bestyrelsen kan tilslutte sig denne 

løsnings model.
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Asfalt:

• Miljø-, Plan- og Teknikerudvalget udmønter 

hvert forår årets bevilling til vedligeholdelse på 

baggrund af en indstilling fra Vej & Park.

• Indstillingen udarbejdes blandt andet på 

baggrund af tilstandsregistrering efter vinterens 

skader.

• I 2018 forventer kommunen at kunne priotitere

nye slidlage i Dalsø Park højt

Stier:

• Bestyrelsen har været i dialog med Furesø 

Kommune omkring muligheder for en form for 

begrænsning af den til tider urimelige kørsel 

med specielt mountain bikes. 

• Foreningen må gerne lave en chikane med to 

rækker af sten, men der skal dog ansøges om 

dette først

Hastighedsregulering:

• Kommunen forventede at kunne foretage tælling 

af trafik i Dalsø Park i løbet af efteråret, men har 

ikke nået det. Vi forventer nyt i løbet af foråret 

2018

Asfalt, Stier & Hastighedsregulering

/Henrik
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Præstesø / Henrik

• Bestyrelsen har været i løbende 

kontakt med kommunen vedrørende 

udbredelsen af rørsumpen

• Kommunen har ikke en fast grænse 

for udbredelsen af rørsump., men 

holder øje med, om den breder sig 

for meget ud i vandfladen

• En afgravning af tagrør vil ifølge 

kommunen være et meget stort, 

forstyrrende indgreb i søens balance

• Det ligger derfor ikke lige for, at 

kommunen afgraver tagrør

• Kommunen vil ikke udelukke, at det 

bliver hensigtsmæssigt på et 

tidspunkt.
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Legepladser / Mikael

Nyt

• Fugleredegynge, ringe, trapez

• Legehus

• Basketballkurv

• Multinet

Fremadrettet

• De enkelte områder vil blive mere 

interessante, med flere mindre aktiviteter, 

på samme sted. Eksempelvis kolbøttestang 

ved legehus.

• Der er i budgettet afsat 7.500 kr. til 

vedligehold m.m. af legeredskaber. 
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Havedage / Asmus

11. juni

• Ryde bed ved nr. 96

• Nye fliser ved legehus 

• Opsætning af legehus

• Samt diverse før og ved havedage

24. september

• Plantet frugttræer

• Færdiggjort legehus

• Opsat nye gynger

• Samt diverse

Utraditionel gennemførsel

• Søndage

• Startet tidligt

• Frokost fra pizzaria

• Lydhør overfor forslag

Potentielle opgaver i år

• Ordne trappe ved parkering (102)

• Gelændere ved begge trapper?

• Udskift døde gedeblad (124)

• Fjerne græs/ryd bed (102)

• Samt diverse
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Afsluttende bemærkninger / 

Asmus

• Kommunikation

• Flemming Hansen (144) er tiltrådt 

som suppleant, da Flemming og 

Louise (128) flytter

• Tak til dem som deltog på 

havedagene og dem som har 

bidraget på andet tidspunkt  

• Tak til Haveudvalget

• Tak til koordinering af ferielisten

• Tak til græsklipperne

• Bestyrelsen: Asmus (110), Per (138), 

Henrik (100), Mikael (126) og 

Flemming (128)/Flemming (144)


