
Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 3. juni 2018 

 

Deltagere: 

Flemming (144) 

Henrik (100) 

Asmus (110) – ankom inden sidste punkt 

Per (138) 

Mikael (126) 

 

Afbud: Ingen 

Sted: Per (138) 

Referent: Mikael (126) 

 

Dagsorden: 

 

1. Forsikring 

2. Gelænder 

3. Hjertestarter 

4. Asfalt, stier samt hastighedsregulering 

5. Støjvold, beskæring 

6. Sankt Hans, bål 

7. YouSee, problemer med netværk 

8. Klimasikring  

9. Økonomi 

10. Havedag d. 16 juni 

11. Eventuelt 

 

Forsikring 

Indmeldelse i Parcelhusejernes Landsforening, med tilhørende forsikring, er i proces. Mikael indsender de 

nødvendige underskrevne dokumenter snarest. 

 

Gelænder 

Per har indhentet tilbud på 2 stk. gelændre: 

• Ved trappen fra parkering ned mod legehus 

• Ved trappen ned mod nr. 140 

Løsningen består af bøjede, galvaniserede vandrør, som er den løsning, der vil kræve mindst vedligehold. 

 

Den samlede pris lyder på 14.600 kr. inkl. moms. Tilbuddet er vedlagt som dokumentation.  

 

Bestyrelsen beder de enkelte medlemmer tilkendegive, senest d. 20 juni, om de er for eller imod ved mail til 

bestyrelse@gf-soegaarden.dk. Manglende svar tolkes som for. Er der tilslutning til forslaget vil arbejdet 

blive igangsat snarest. 

 

Hjertestarter 

Per har fået bekræftet, at det vil være muligt, at etablere en hjertestarter.  

Henrik indhenter en ny omgang priser inden bestyrelsen lægger sig fast på en model. 

 

mailto:bestyrelse@gf-soegaarden.dk


 

Asfalt, stier samt hastighedsregulering 

Bestyrelsen har tidligere fremsendt dele af korrespondancen med kommunen til medlemmerne etabering af 

nyt slidlag. Ifølge seneste melding fra Furesø Kommune vil parkeringspladser være inkluderet.  

 

Ang. trafiktælling er melder Furesø Kommune, at der vil blive lagt tællere ud senest 12 juni. 

 

Støjvold, beskæring 

Furesø Kommune vil tynde ud i træerne i støjvolden. Der er endnu ingen dato på arbejdet, men bestyrelsen 

har indtryk af, at er kan gå en rum tid. 

 

Per kontakter Furesø Kommune omkring dato. 

 

Sankt Hans, bål 

Bestyrelsen vil, traditionen tro, bede Ole (132) om, at forestå optændingen.  

 

Sidste år var der problemer med, at der blev lagt forskellige typer ikke-brandbare organisk materiale, på 

bålet. Bestyrelsen indskærper overfor alle, at det ikke er en kompostbunke, men et Sankt Hans bål. Henrik 

formidler samme budskab til naboforeningen. 

 

Der må lægges brændbart haveaffald på bålpladsen efter Furesø Kommune har slået græsset på området. 

 

Afbrænding afhænger naturligvis af, at der ikke nedlægges afbrændingsforbud. 

 

YouSee, problemer med netværk 

Der har været gennem den sidste måned været meget knas med bredbånd og kabel-TV. Henrik har 

løbende været i kontakt med YouSee, med god hjælp fra Marianne (102). Netværket lader til igen, at være 

nogenlunde stabilt. Opleves andet vil bestyrelsen meget gerne kontaktes herom. 

 

Det er bestyrelsens indtryk, at man hos YouSee har kendt til et problem med en centralt placeret boks / 

forstærker. Uden at de har gjort noget, uden at informere deres kunder og uden at gøre deres kundesupport 

opmærksom på problemet. 

 

Bestyrelsen vil sammen med nabogrundejerforeningen søge kompensation for den manglende service. 

 

Ang. nuværende aftale med YouSee omkring Kabel-TV skal denne opsiges inden udgangen af året 

(udløber efter den 5-årige periode, der var betingelse for etablering af fibernet). Bestyrelsen indhenter 

herefter et nyt tilbud, som den enkelte hustand, så kan tilslutte sig eller lade være. 

 

Klimasikring  

Vi har som foreningen tidligere lavet forbedring af vandafledning foran nr. 140. Det er bestyrelsens 

opfattelse, at det er lodsejers ansvar, sammen med Furesø Kommune, at sikre passende klimasikring 

omkring eget hus. 

 

Bestyrelsen har konstateret, at mange kloakriste i området er stoppet / dækket til Det bliver et punkt under 

havedagen d. 16 juni, at få dem renset. 

 



Endelig vil Henrik rette henvendelse til Furesø Kommune for, at få foretaget en generel slamsugning i 

områdets afløb. 

  

Økonomi 

Foreningen har d.d. omkring 119.000 kr. på kontoen i Nykredit. 

 

Havedag d. 16 juni 

Der var tvivl om alle medlemmer havde modtaget invitation til havedag d. 16 juni. Invitation genudsendt. 

 

Der blev vendt diverse indsatspunkter til havedagen, inklusive indspark fra Haveudvalgets seneste tur med 

Asmus. Den endelig liste fremlægges for deltagerne på dagen 

 

Eventuelt 

• Deling af mailadresser. 

Henrik udsender liste til dem, der har accepteret deling. 

 

• Overnattende fiskere ved Søndersø 

Gennem den sidste tid har der været øget fiskeri fra Søndersø nordlige bred, inklusive 

overnattende gæster i telt. Desuden har der været flere uheldige møder mellem tilrejsende fiskere 

og lokale badegæster.  

Henrik har oprettet en sag hos Furesø Kommune med Danmarks Naturfredningsforening inde over. 

Henrik laver desuden en orienterende note til nabogrundejerforeningen. 

 


