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Referat af ordinært bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 13. maj 2014 

 

Deltagere: Henrik (100) 

 Børge (116)  

 Flemming (128) 

 Per (138) 

 Henning (114) 

 

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden 

1. TV 

2. Havedag 

3. Fællesbede 

4. Næste møde 

 

ad pkt. 1. TV 

 Vi drøftede de inputs, der er kommet fra TV-udvalget (Flemming, Erik, Stephen og 

Henning).  

 Vi afventer stadig et tilbud fra YouSee. 

 På opfordring fra YouSee kontakter Flemming nabogrundejerforeningen med 

henblik på et muligt samarbejde.   

 Én mulighed er, at vi sammen med naboforeningen opretter en fælles 

antenneforening, hvor de, der har interesse for det, kan deltage. Dette vil 

forhåbentlig gøre det lettere at forhandle priser med YouSee, da vi ved 100% 

tilslutning vil være ca. 70 parceller, i stedet for 22. 

 En anden mulighed er, at vi fortsætter som nu og laver en antenneforening for vore 

medlemmer alene.  

 En tredje mulighed er, at vi som beskrevet i notatet om TV, der blev udsendt til 

medlemmerne inden generalforsamlingen, ophører med fælles TV fra YouSee. 

 

 De omkostninger, der er forbundet med fremover at modtage TV fra YouSee, 

kender vi endnu ikke. De skal i givet fald afholdes af de medlemmer, der fortsat 

ønsker TV (samt eventuelt bredbånd) fra YouSee. 
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 Flemming kontakter YouSee igen, således at vi kan få et overblik over priser på de 

nødvendige opgraderinger. 

 Når vi har kendskab til omkostningsniveauet, agter vi at indkalde alle vore 

medlemmer til et uformelt ’carportmøde’ for at få afklaret præcis hvor mange, der 

fortsat ønsker TV fra YouSee.  

 Som sagen står nu, giver det ikke mening at indkalde til en stiftende general-

forsamling for en antenneforening, selvom generalforsamlingen besluttede, at vi 

skulle tage initiativ til en sådan inden udgangen af maj måned. 

 

ad pkt. 2. Havedag 

 Henning orienterede om den rundvandring som haveudvalget (Hanne M., Susanne 

og Henning - Per kunne ikke deltage) foretog den. 10. maj. 

Hovedopgaven på havedagen er fjernelse af den resterende ildtorn. Til det formål er 

der lejet en minigraver og en flismaskine, som vi råder over både lørdag og søndag. 

Der er således mulighed for at anvende disse om søndagen til ting, vi eventuelt ikke 

når om lørdagen eller andet. 

Det er også planen, at lave en regulering af terrænet i den sydvestlige del af 

foreningens område for at sikre tilstrækkelig afvanding. 

Reparation af trappen samme steds planlægges udført på årets 2. havedag. 

Festudvalget sørger for indkøb og står for madlavning til middagen om aftenen. 

 

ad pkt. 3.  Fællesbede 

 Vi diskuterede en kommende opdatering og præcisering af, hvilke områder, der er 

fællesarealer som vedligeholdes på havedagene og hvilke, der vedligeholdes af de 

enkelte parceller. 

 Det videre arbejde med dette foretages af det udvalg, der skal komme med forslag 

til revision af ’Vort kvarter’. Der vil efter sommerferien blive indkaldt interesserede til 

det første møde i udvalget. 

  

 

ad pkt. 4. Næste møde 

 Tirsdag d. 26. august kl.19.00 hos Børge. 

 

Referent Henning. 


