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Deltagere: Flemming (128) 

 Henrik (100) 

 Susse (110)  

 Per (138) 

 Ida (112) 

 

Afbud: Ingen 

 

Sted: Henrik (100) 

 

Dagsorden 

1. Velkommen og introduktion 

2. Valg af referent 

3. Konstituering 

4. Fordeling af opgaver 

5. Status legepladsudvalget 

6. Fastlæggelse af havedag(e) 

a. Indsatsområder? 

b. Brug af gartner? 

7. Bestyrelsens indsatsområder for kommende periode 

a. Hastighedsbegrænsende tiltag 

b. Affaldssortering 

8. Næste bestyrelsesmøde 

9. Eventuelt 

 

ad pkt. 1. Velkommen og introduktion 

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Der var en evaluering af 

generalforsamlingsmødet.  

 

ad pkt. 2. Valg af referent 

Flemming meldte sig selv som referent og det blev besluttet at referent-rollen fremadrettet vil gå på 

tur. For fortsat at sikre gennemsigtighed, vil bestyrelsesreferater blive fremsendt til 

grundejerforeningens medlemmer via mail samt lagt på foreningens hjemmeside www.gf-

soegaarden.dk af Henrik (100). 

 

 

http://www.gf-soegaarden.dk/
http://www.gf-soegaarden.dk/
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ad pkt. 3. Konstituering 

 Der blev budt velkommen til Ida som nyt medlem af bestyrelsen. Per fortsætter i sin rolle som 

kasser. Flemming blev valgt som talsmand. Der var fortsat generel opbakning til, at bestyrelsen ville 

være backup for hinanden, således at arbejdsmængden fordeles. Det blev besluttet at indkøbe et par 

flasker vin til hhv. Hanne Henriksen for hendes arbejde med hhv. revision og referat af årets 

generalforsamling samt Sven Nørgaard for sin rolle som dirigent til generalforsamlingen. Per tager 

initiativ hertil.  

 

ad pkt. 4. Fordeling af opgaver 

 Listen over bestyrelsens opgaver og ansvarlig person i bestyrelsen blev opdateret i henhold til 

nedenstående: 

  

Titel Ansvar 

Græsslåning Per 

Snerydning Henrik/Per 

Ulykkes- og ansvarsforsikring Per 

YouSee Flemming 

Kontakt til Kommunen Flemming 

Webmaster & e-mail adresse arkiv Henrik 

Haveudvalg Susse 

Festudvalg Ida 

Ad-hoc udvalg (Legepladsudvalg) Ida 

Kontakt til nabogrundejerforening Henrik 

Naboovervågning (Susanne) 

Kasserer Per 

  

 Henrik opdaterer grundejerforeningens hjemmeside med de ændrede ansvarsområder.  

 

ad pkt. 5. Status Legepladsudvalget 

Ida orienterede bestyrelsen om arbejdet i Legepladsudvalget som allerede havde haft sit første 

møde. Arbejdet gik over alt forventning og der var en positiv holdning til forestående arbejde. 

Udvalget er på nuværende tidspunkt gået i gang med at undersøge mulige løsninger for hhv. 

”legeredskaber”, placeringer og målgrupper.  
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Der er stor fokus på det, at kunne mødes på tværs, ikke blot børn, men også for voksne. Der er på 

nuværende tidspunkt konsensus om tre forskellige områder i grundejerforeningen til målgrupperne 

”Små børn”, ”Mellem store børn” og ”Store børn”.  

 

Status er dermed, at der på nuværende tidspunkt undersøges, reflekteres og overvejes og generelt 

kunne Ida betrykke bestyrelsen med, at der er stor omsorg omkring ”udtrykket”. Det videre arbejde i 

udvalget fortsætter med nyt møde torsdag den 14. april 2016.  

 

Ad pkt. 6. Fastlæggelse af havedag(e) 

Det kunne konstateres at ”Haveudvalget” på generalforsamlingen den 23. februar 2016 er bestående 

af: 

 Susse (110) 

 Jens (124) 

 Hanne (142) 

 Susanne (132) 

 

Bestyrelsen opfordrer til at andre interesserede henvender sig til bestyrelsen.  

 

Bestyrelsen fastsatte årets havedage: 

 

 Den 11. juni 2016 er fastsat til årets første havedag 

 Den 10. september 2016 er årets anden havedag 

 

Der lægges op til, at parcellernes eget haveaffald ligeledes kan lægges på St. Hans bålpladsen fra den 

11. juni 2016 og frem til St. Hans. Bestyrelsen opfordrer igen til at stød, pottemuld og græstørv ikke 

lægges på bålpladsen. 

 

Bestyrelsen vil gerne igen i år – også set i lyset af det meget tidlige forår – opfordre til at de enkelte 

parceller på eget initiativ klipper og luger fællesarealerne hvor det trænger. 

 

Per kunne orientere bestyrelsen om, at der ikke var flere børn tilbage i grundejerforeningen i rette 

alder til græsslåning. Bestyrelsen vil dermed gerne opfordre alle til at man melder sig til 

græsslåningsordningen. Bestyrelsen vil naturligvis bidrage med en lille erkendtlighed på kr. 400,- pr. 

”slåning” til køb af vin mm., til den/dem som tilmelder sig ordningen. Bestyrelsen vil dermed i 

indeværende sæson vurdere, hvorledes græsslåningen ”slår” an. Såfremt der bliver mangel på 

tilmeldinger til græsslåningsordningen bliver konsekvensen heraf, at der i budgettet for 2017 
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nedsættes en post til ”professionel” græsslåning, hvilket efter bestyrelsens vurdering er 

uforholdsmæssig dyr. For tilmelding til græsslåningsordningen sendes en mail til ph@loka-nordic.dk 

 

6.a. Indsatsområder 

Susse orienterede om, at der på sidste havevandring tilbage i 2015 blev drøftet at både Nord- og 

Sydtorvet trænger til renovering. 

 

Det er således bestyrelsens anbefaling at gøre brug af en professionel gartner for at lave en skitse af 

de to torve. Gartneren bør ikke selv foretage beskæringen, men blot rådgive og vurdere hvorvidt 

eksisterende beplantning kan genanvendes ved blot en nedklipning eller helt bør fjernes.  

 

Per undersøger på den baggrund, hos vores nuværende anlægsgartner, om han kan lave en skitse 

over hvad der kan evt. kan reddes af eksisterende beplantning og hvad der skal ryddes.  

 

Såfremt vores nuværende anlægsgartner ikke kan være behjælpelig hermed vil Susse tage kontakt til 

en planteskole som også har en anlægsgartner tilknyttet og hvor honoreringen af en evt. skitse af 

torvene modregnes såfremt der indkøbes planter på selvsamme planteskole. 

 

Græsplæner på både nordlige og sydlige torv skal i kommende sæson vertikalskæres og gødes da der 

er meget ukrudt i plænerne.  

 

6.b Brug af gartner 

Det er bestyrelsens hensigt, at foreningen selv rydder den af gartnernes anbefalede beplantning på 

en havedag, set i lyset af de tidligere tilbud bestyrelsen har indhentet for bl.a. fjernelse af ildtorn. 

 

Ad pkt. 7. Bestyrelsens indsatsområder for kommende periode 

 

7.a. Hastighedsbegrænsende tiltag 

Bestyrelsen drøftede forskellige hastighedsbegrænsende tiltag. Det blev besluttet at Henrik ville tage 

kontakt til nabogrundejerforeningerne, da de formentlig også har bemærket samme 

hastighedsproblemer. Ligeledes vurderede bestyrelsen det svært såfremt Grundejerforeningen 

Søgården alene skulle lave hastighedsbegrænsende tiltage uden de øvriges opbakning hertil. Henrik 

aflægger status til næste bestyrelsesmøde. 

 

7.b. Affaldssortering 

mailto:ph@loka-nordic.dk
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Bestyrelsen kunne konstatere at vi alle kommer til at affaldssortere på baggrund af kommunens 

udsendte affaldssorteringsmateriale. Henrik orienterede, at enkelte i Sørækken havde et konkret 

problem omkring placeringen af 3 stk. affaldscontainere, da grundene og husene er udformet til kun 

et enkelt affaldsstativ. 

 

Bestyrelsen har også kunnet konstatere at flere parceller formentlig har samme ”pladsproblem”. Det 

er dog tale om allerede vedtaget beslutning fra kommunens side, hvorfor det må være op til den 

enkelte parcelhusejer at rette henvendelse til kommunen i tilfælde af eventuelle pladsproblemer.  

 

Bestyrelsen er for affaldssortering, men finder 3 skraldespande meget at have stående, men kan ikke 

se hvilke muligheder vi har for indsigelse*. 

 

*NOTE: Efter bestyrelsesmødet den 7. april 2016 fik grundejerforeningen et orienteringsbrev fra 

Furesø kommune dateret den 8. april 2016 og udsendt til grundejerne via e-mail den 12. april 2016 

omhandlende affaldssorteringen. Heri findes afsnittet ”Du vælger selv, hvor meget du vil være med” 

omhandlende bl.a. at den enkelte villaejer kan fravælge én eller flere af de nye affaldsspande ved at 

skrive til kundeservice@vestfor.dk – se e-mailen af 12. april 2016 for yderligere information. 

 

Ad pkt. 8. Næste bestyrelsesmøde 

Den 12. maj 2016 kl. 19:00 hos Ida. 

 

Ad pkt. 9. Eventuelt 

 Der fremkom intet under dette punkt. 

 

 

Referent 

 

Flemming (128) 

  

mailto:kundeservice@vestfor.dk

