
 

 

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 7. juni 2016 

 

Deltagere: Flemming (128) 

 Ida (112) 

 Susse (110)  

 Per (138) 

 Henrik (100) 

 

Afbud: Ingen 

Sted: Flemming (128) 

Referent: Henrik (100) 

 

Dagsorden 

1. Mail fra Esben Bilenberg (140) mht. udviklingen af rørsumpen i Præstesøen  

2. Havedag 

3. Legepladsudvalget 

 

ad pkt. 1. Mail fra Esben Bilenberg (140) mht. udviklingen af rørsumpen i Præstesøen 

Bestyrelsen havde 13. maj 2016 modtaget mail fra Esben Bilenberg (140) omkring nr. 140’s 

bekymring om at vandspejlet i Præstesøen bliver mindre og mindre, specielt fordi rørsumpen breder 

sig.  

 

Bestyrelsen fandt ikke de nødvendige beføjelser til at indgå i yderligere dialog herom og bestyrelsen 

mente sig fagligt og uddybende orienteret med John Ingemann Allentoft svar til nr. 140 i mail af 19. 

maj 2016, hvor John Ingemann Allentoft redegjorde for, at Furesø Kommune løbende holder øje med 

udviklingen, og hertil lover at tage de nødvendige geværgreb såfremt sumpbræmmen på et 

tidspunkt lukker for meget sammen.  

 

Derudover er der i plejeplanen for Præstesø-fredningen afsnit 1.1. Plejemålsætning opsat plejemål 

for Præstesøen, hvor bl.a. rørsumpen langs søens nord- og østlige bredder søges begrænset, hvilket 

bestyrelen naturligvis forventer at Furesø Kommune følger. 

 

Flemming vil sende bestyrelsens svar til Esben med kopi til kommunen. 

 

 

 

 



 

 

ad pkt. 2. Havedag 

Haveudvalget har udarbejdet en liste over opgaver samt prioriteter for havedagene i 2016 dækkende 

vores fællesarealer. 

 

Grundet begrænset antal af deltagere til den kommende havedag, besluttede bestyrelsen at 

anvende gartner til nyplantning af bedet på det sydlige torv. Per vil sørge for tilbud for denne 

opgave, som kan udføres til efteråret. 

 

ad pkt. 3. Legepladsudvalget 

 Det modtagne forslag fra legepladsudvalget til renovering/etablering af legepladser på vores 

fællesarealer blev grundigt diskuteret. Forslaget omhandler etablering af en udvidet legeplads på det 

østlige torv (ved legehuset), renovering af gyngen på det nordlige torv, samt etablering af flytbare 

net til boldspil på det sydlige torv.  

 

 Bestyrelsen bad om yderligere information mht.: 

 Byplanvedtægt Nr. 9. 2.4.3 angiver at etablering af legeplads skal ske efter godkendelse fra 

Furesø kommune. Ida vil skriftligt bede om kommunens holdning til dette punkt. 

 Er vi sikre på at al lovgivning mht. produktsikkerhed samt underlag er fulgt? 

 Dækker vores forsikringer skader på en offentlig tilgængelig legeplads? 

 Krænkelse af privatlivets fred skal vurderes. 

 Vort kvarter skal opdateres mht. brug af legepladser, her tænkes især på regler i forbindelse 

med tidspunkter ifm. boldspil. 

 Der skal udpeges en legeplads-kontrollant som er ansvarlig for jævnligt tilsyn af legepladser. 

 Skal vi udskifte alle stolperne i gyngen, da de eksisterende maksimalt har en levetid på 5 år? 

 Skal vi gennemføre planen i to step, så budget holdes? 

 Når bestyrelsen har godkendt de opdaterede planer, skal udvalget rundt til alle parceller som 

ikke har deltaget i udvalgsarbejdet og indhente feed-back. 

 

  


