Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 22. april 2018
Deltagere:

Flemming (144)
Henrik (100)
Asmus (110)
Per (138)
Mikael (126)

Sted:

Henrik (100)

Afbud:

Ingen

Referent:

Asmus (110)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Havedag d. 16 juni
Forsikring
Grusning / Saltning
Gelænder
Hjertestarter
Asfalt, stier samt hastighedsregulering
Økonomi
Eventuelt

1. Havedag den 16. juni
Asmus sørger for indkaldelse til arbejdsdag samt gennemgang af fælles arealer med haveudvalg.
I forbindelse med foreningens 40 års jubelæum planlægger bestyrelsen at indkøbe noget lækkert mad
udefra og sørger for vin til den efterfølgende spisning.
Asmus undersørger ligeledes, om vi kan låne Jørgen og Inger Schmidt’s (120) carport. Alternativt skaffer
Henrik et telt.
Erik (122) har købt gødning og allerede spredt gødning på nord og syd torv. Asmus sørger for at gøde de
resterende arealer samt eventuelt indkøb og spredning af jernvitrol (imod mos).
Årets sidste havedag er planlagt til lørdag den 22. september 2018.

2. Forsikring
Flytning af forsikring til Parcelhusejernes Landsforening · har været lidt kompliceret, dersom der ikke er
dækning for unge under 18 år, som arbejder med farlige maskiner (f.eks. en plæneklipper). Det har dog vist
sig, at vores nuværende forsikring ligeledes ikke dækker dette.
Bestyrelser blev enige om, at ingen børn under 18 år må arbejde/slå græs for foreningen.
Michael tager fat i det nuværende forsikringsselskab omkring skifte til Parcelhusejernes Landsforening’
forsikring.

3. Grusning / Saltning
Henrik sørger for 2 grusspande med låg vil blive opstillet i vinterhalvåret, som beboere i ”sørækken” så frit
kan benytte imod is på sti.
4. Gelænder
Per indhenter tilbud fra anlægsgartner omkring etablering af gelændre ved begge udendørs trapper samt
reetablering af trappe ved Susanne og Ole (132).

5. Hjertestarter
Stadig åben. Per har kontaktet elektrikker.

6. Asfalt, stier samt hastighedsregulering
Intet nyt – Henrik har kontaktet kommunen to gange – men ikke modtaget noget svar.
Vi har hørt, at sportsklubber har ansøgt om asfaltering ved flyvepladsen, hvilken potientielt kan have
indvirkning på, hvor mange midler kommunen har tilovers til at betale for vores asfaltering.

7. Økonomi
Økonomien ser fin ud.
Michael arbejder på opkrævning af kontigent for YouSee med et passende interval .

8. Eventuelt
Henrik planlægger at kontakte samtlige beboer om, hvorvidt de fremadrettet er villige til at foreningen
anvender og opbevarer beboernes email adresser.
Næste møde: Hos Michael d. 3. juni

