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Referat af ordinært bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 23. april 2014 

 

Deltagere: Henrik (100) 

 Henning (114) 

 Børge (116)  

 Per (138) 

 Flemming (128) 

 

Afbud: Ingen 

Sted: Hos Henning 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent 

2. Havedag 

3. Ildtorne 

4. Kørsel og vending på græsarealer  

5. Åbent brev fra Ole Andersen 

6. TV-antenneanlæg 

7. Eventuelt. 

 

 

ad pkt. 1. Referent 

Bestyrelsen enedes om, at jobbet skulle gå på skift således at den der sidst lagde 

hus til er referent på det efterfølgende møde, så Per Hagbarth blev udråbt som 

referent. 

 

 

ad pkt. 2. Havedag 

Vi skal opdatere begrebet fælles-bede m.m. således der ikke fremover kan drages i 

tvivl om, hvor de befinder sig og hvilke bede det drejer sig om, da den eksisterende 

plan er forældet og der er ligeledes tvivl om hvilken plan der er gældende. 

 

ad pkt. 3. Ildtorne 

  Alt ildtorn fjernes, som angivet i bestyrelsens godkendte beretning fra sidste  

  ordinære generalforsamling og til dette formål har vi har lejet en minirendegraver  
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  lørdag og søndag med hovedformål at fjerne resterende ildtorn på vores   

  område. Der er således mulighed for, at låne den søndag til at ordne ting, som  

  vi ikke nåede lørdag eller andet. 

  Vi forventer ligeledes at kunne afhjælpe manglende afvanding ud for 140 ved 

Bilenberg ved at fjerne et mindre jordlag således der dannes et naturligt fald væk fra 

huset og stien. 

 

 

 

ad pkt. 4. Kørsel og vending på græsarealer 

 Der henstilles til alle om ikke at benytte vore græsarealer til parkering samt vending 

af køretøjer da græsset ikke tåler den store belastning. 

 Henrik taler med implicerede parter for en løsning. 

 

ad pkt. 5. Åbent brev fra Ole Andresen 132 

 Regnskaberne for 2012 samt 2013 er begge godkendt og der har indsneget sig en 

fejl, som desværre kan tolkes således at beløbet på 3.000 DKK er udbetalt 2 gange, 

som tilskud til syd/øst torvets beplantning, men beløbet er kun udbetalt 1 gang og i 

2013. 

 Vi henviser til referat fra generalforsamlingen afholdt 20. februar 2013 hvor de 

omtalte beløb for tilskud til beplantning m.m. begge blev godkendt med 

overvældende flertal af generalforsamlingen. 

  

 

Ad pkt. 6. TV-antenneanlæg 

 Status - TV signal: vi har forespurgt YouSee om et nyt tilbud som vil blive fremsendt  

 i løbet af april 2014, men en umiddelbar vurdering er at dette tilbud vil være 

 væsentligt dyrere end forrige tilbud, men vi afventer. 

Ad pkt. 7. Eventuelt 

 Næste møde afholdes tirsdag den 13. maj 2014 hos Henrik. 

 

Referent 

 

Per Hagbarth 

  


