
Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 18. marts 2015 

 

Deltagere: Henrik (100) 

 Henning (114) 

 Susse (110)  

 Per (138) 

 Flemming (128) 

 

Afbud: Ingen 

Sted: Henrik (100) 

Referent: Per (138) 

 

Dagsorden 

1. Konstituering og kort om Generalforsamlingen 

2. Fastlæggelse af havedag 

3. Bed ud for nr. 124 

4. Plante indkøb 

5. Bestyrelsesmedlem til haveudvalg 

6. Bestyrelsesmedlem til festudvalg 

7. Kasserer 

8. Græsslåning 

9. Plejeplan 

10. Eventuelt 

 

ad pkt. 1. Konstituering og generalforsamling 

Der er foreslået Susse som talsmand for bestyrelsen, Per fortsætter som kasserer, Flemming tager 

sig af græsslåning.  

Generalforsamling foregik i en til tider mindre behagelig tone, så der opfordres til at alle forholder 

sig til foreningens størrelse og formål og at medlemmerne samtidig bemærker sig at bestyrelsen 

medlemmer foretager arbejdet på frivillig basis. Vi må som bestyrelse lægge os i selen for ikke at 

foretage unødvendige fodfejl. 

Vi har en forening med nye medlemmer, som deltog på generalforsamling og som gav udtryk for en 

undren og uro over tonen og det kan ikke være befordrende for fremtiden. 

Vi skulle helst have alle med også de nye!! 

 

ad pkt. 2. Fastlæggelse af havedage. 

Der er foreslået følgende havedage: 



1. havedag den 13. juni 2015  

Fokus på rydning af bed langs stien ved sørækken ud for nr. 96 og 98, Flemming lejer en minigraver. 

Gartner bestilles efter behov ud fra haveudvalgets vurdering 

2. havedag den 12. september 2015 

Plantning af buske m.m. 

 

ad pkt. 3. Bed ud for 124 

 Haveudvalget koordinere med Jens nr. 124 omkring denne opgave da der er givet udtryk for at Jens 

med hjælp fra Erik nr. 126 samt Asmus nr. 110, selv vil stå for rydningen og beplantningen. 

 

ad pkt. 4. Planteindkøb. 

  Afventer til efteråret og der opmåles områder for at tilpasse indkøbet.  

 

ad pkt. 5. Bestyrelsesmedlem til Haveudvalg 

Susse har flot stillet sig til rådighed så nu består haveudvalget af Susse nr. 110, Hanne nr. 142, Jens 

nr. 124 samt Susanne nr. 132 

Ad pkt. 6. Bestyrelsesmedlem til festudvalg 

 Henrik stillede sit mandat til rådighed for indkøb af forplejning af vin, øl samt vand samt opbevaring i  

 mellemliggende perioder. 

Ad pkt. 7. Kasserer 

Per nr. 138 fortsætter denne periode ud og ønsker derefter at udtræde af bestyrelsen.  

 

Ad pkt. 8. Græsslåning. 

 Per nr. 138 ønsker ikke at fortsætte med denne opgave ej heller at opbevare maskine i sin carport, så  

 Flemming ville gerne overtage denne rolle og foretage de nødvendige opgaver, som at sikre 

 interesserede i græsslåning mod betaling i naturalier og ikke mod kontant betaling. 

Ad pkt. 9. Plejeplan 

 Vi får opdateret den gamle plejeplanskort med et nyt Google map samtidig med at husnumre vil 

 blive påført det nye kort. Vi pålægger tydelig markering af de områder der er fælles og de områder 

 der foreslås bliver privat. 

 Resten er op til det nedsatte udvalg omkring plejeplanen og bestyrelsen opfordrer interesserede tll 

 at melde sig til dette udvalg. 

Ad pkt. 10. Evt. 

Der fremkom intet under dette punkt. 

 

Næste møde den 11. maj 2015 hos Henning. 


