
Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 11. maj 2016 

 

Deltagere: Henrik (100) 

 Ida (112) 

 Susse (110)  

 Per (138) 

 Flemming (128) 

 

Afbud: Ingen 

Sted: Ida (112) 

Referent: Per (138) 

 

Dagsorden 

1. Status legepladsudvalget 

2. Havedag 

3. Hastighedsbegrænsning 

4. Affaldssortering 

5. Økonomi 

6. Græsslåning 

7. Evt. 

8. Næste bestyrelsesmøde 

 

ad pkt. 1. Status legepladsudvalg 

Ida kunne berette at der fortsat er en god stemning i udvalget med en del drøftelser omkring 

placering og hvilke redskaber der skal anvendes. Der er dog ikke enighed om alt, men iflg. Ida er der 

en konstruktiv dialog. 

 

Udvalgets arbejde bliver konkretiseret i et legeplads-forslag som pt. er under udarbejdelse. Forslaget 

sendes i første omgang til gennemsyn i bestyrelsen. Det er således hensigten, at efter bestyrelsen 

godkendelse heraf at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hen over sommeren.  

ad pkt. 2. Havedag 

Da vores altid dygtige kok Klaus fra 112 samt Ida ikke kan deltage på dagen den 11. juni, opfordres 

festudvalget til at gå i tænkeboks for at finde en anden løsning til bespisning. Vi har på 

generalforsamlingen enedes om, at der godtgøres et beløb pr. deltager til bespisning. 

 

Gartner har, sammen med Susse og bistået af Per, gennemgået beplantningen på hhv. nordlige og 

sydlige torv. Det er gartnerens vurdering at det nordlige torvs beplantning er ganske pænt og har 



derfor kun nogle få til rettelser, hvorimod det sydlige torvs beplantning ifølge gartneren er så 

ødelagt, at anbefalingen er en total rømning med undtagelse af 1 enkelt træ. Susse gennemgår 

torvene og gartnerens anbefalinger med havepladsudvalget på havevandringen. 

 

Flemming lejer minigraver og Per sørger for afhentning af affald. Henrik fjerner gammel bænk med 

bord ud for legehuset og der indkøbes nyt bord med bænk ved førstkommende lejlighed, i samme 

snit som allerede eksisterende og vil blive vurderet af haveudvalget på rundgang. 

 

ad pkt. 3. Hastighedsbegrænsning 

 Der var iflg. Henrik bred enighed i resten af grundejerforeningerne i Dalsø Park om at der skal 

iværksættes en form for begrænsning af hastigheden i området. Der er flere holdninger til hhv. skilte 

og placeringer hvorfor Henrik arbejder videre med sagen. 

 

ad pkt. 4. Affaldssortering 

  Bestyrelsen har erfaret at der er flere som ikke ønsker de 3 nye affaldscontainere og/eller  ikke har 

plads hertil. Bestyrelsen har ligeledes erfaret at kommunen ligeledes har givet tilladelse til at  

områdets parceller kan fortsætte med en enkelt container eller det gamle stativ. 

 Det betyder at der fortsat henvises til orienteringsbrevet fra Furesø kommune dateret den 8. april 

2016 og udsendt til grundejerne via e-mail den 12. april 2016 omhandlende affaldssorteringen. Heri 

findes afsnittet ”Du vælger selv, hvor meget du vil være med” omhandlende bl.a. at den enkelte 

villaejer kan fravælge én eller flere af de nye affaldsspande ved at skrive til kundeservice@vestfor.dk 

– se e-mailen af 12. april 2016 for yderligere information for at søge om fritagelse for at modtage de 

3 nye containere. 

 

ad pkt. 5. Økonomi 

 Per kunne berette at gartneren stillede sin tid og ekspertise gratis til rådighed for foreningen hvorfor 

foreningens økonomi ikke blev berørt heraf. E Derudover ser foreningens økonomi ud som forventet 

og ingen uforudsete udgifter. Per oplyste videre at 1. rate er betalt af alle til tiden. 

   

Ad pkt. 6. Græsslåning 

Bestyrelsen kunne konstatere at det alene var Jens 124 samt Erik 122, som er villige til at slå græsset 

(og stor tak for det).  I den forbindelse stiller Per 138 gerne sine evner til rådighed om nødvendig.  

Bestyrelsen så gerne at flere var villige til at give et nap med og der er trods alt en modydelse på 400 

DKK til indkøb af vin. Bestyrelsen opfordre derfor endnu engang til at tilmelde jer 

græsslåningsordningen. Tilmelding skal ske til Per 138 

 Per orienterede at græsset ville blive slået efter behov. 

 



Ad pkt. 7. Evt. 

 Der er på det seneste iagttaget stor aktivitet af mountainbikes m.m. på stien mellem nr. 98 og 100, 

hvorfor bestyrelsen drøftede etablering af en form for chikane/bom eller lignende således at cykling vil blive 

begrænset, men ingen hindring for gående mm .Flemming ville vende sagen med kommunen og vil i samme moment 

rykke kommunen for det lovede arbejde mht. armering af stien, da dette endnu ikke er udført.  

 

Ad pkt. 8. Næste møde 

Næste møde er den 11. august 2016 hos Susse 110 


