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Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 11. maj 2015 

 

Deltagere: Henning (114) 

 Susse (110)  

 Per (138) 

 Flemming (128) 

 

Afbud: Henrik, (100) 

 

Sted: Henning (114) 

 

Dagsorden 

1. 1. havedag samt maskinleje/leje af arbejdskraft (minigraver, rodfræsning, jordfræsning) 

2. Bestilling af planter 

3. Vedligeholdelsesplan (Vort Kvarter) 

4. Græsslåning og græsslåningsmaskine 

5. Eventuelle udeståender med YouSee 

6. Regnskab og opkrævning af kontingent og TV-afgift. 

7. Søgården 

8. Eventuelt 

 

ad pkt. 1. 1. havedag samt maskinleje/leje af arbejdskraft (minigraver, rodfræsning, jordfræsning) 

Flemming berettede, at han havde lejet en minigraver hos Farum miniudlejning. Det lykkedes at leje 

minigraveren med den ekstra option, at minigraveren også kunne tages i anvendelse søndag den 14. 

juni 2015, såfremt indsatsområderne ikke blev nået lørdag. Grundejerforeningen kunne dermed blot 

melde Farum miniudlejning lørdag aften, hvorvidt minigraveren også var nødvendig om søndagen. 

Såfremt det ikke bliver tilfældet faktureres grundejerforeningen kun for lørdagens brug af 

minigraveren.  

 

Susse fremlagde Haveudvalgets udvalgte indsatsområder og fremlægger disse i prioriteret form, når 

vi alle samles til havedag den 14. juni 2015 foran nr. 128.  

 

Yderligere ønskede Susse, at der kom fokus på det afsatte beløb til børnene med henblik på 

etablering af eventuelle legeredskaber i området omkring legehuset. Det kunne være enten i form af 

en spirrevip eller anden form for legeredskab. Bestyrelsen tilsluttede sig dette og Susse og Per ville 

undersøge priser for legeredskaber.  
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Bestyrelsen fandt det endvidere vigtigt at minigraveren blev fuldt udnyttet, såfremt der skulle 

etableres noget nyt som krævede gravearbejde.  

 

Bestyrelsen drøftede bortskaffelse af haveaffald i forbindelse med havedagen, da dette er en tung 

proces, der kræver mange køreture på genbrugsstationen og optager mange gode kræfter, som 

alene beskæftiger sig med bortkørsel. Bestyrelsen fandt det derfor nødvendigt at bestille en 

afhentning af affaldet efter endt havedag, hvorfor alt haveaffald lægges i bunke på 

parkeringspladsen ud for nr. 110. Haveaffaldet ”grabbes” væk den 15. eller 16. juni 2015. Per tager 

kontakt til Fredensborg Container.  

 

ad pkt. 2. Bestilling af planter 

Bestilling af planter foretages i umiddelbar nærhed af årets 2. havedag. Susse ville i den forbindelse 

tage kontakt til overgartner Christina hos Furesø Kommune for at høre, hvorvidt en ”bestilling” 

igennem kommunen kunne være en mulighed for derigennem at opnå en attraktiv rabat. Der 

påregnes ca. 5-6 stk. Gedeblad pr. m2 og skal leveres uden potte.  

 

ad pkt. 3. Vedligeholdelsesplan (Vort kvarter) 

 Da der var meldt afbud fra Henrik afventer bestyrelsen Henriks svar for planlagt møderække i 

udvalget.  

  

ad pkt. 4. Græsslåning og græsslåmaskine 

 Flemming oplyste at han havde udsendt en e-mail til grundejerforeningens medlemmer omkring 

indsamling af kandidater til årets græsslåning og positivt havde flere tilmeldt sig herunder: 

 

 Jens (124) 

 Erik (122) 

 Børge (116) 

 Henning (114) 

 

Desværre har ingen meldt sig til at have græsslåmaskinen stående. Pt. står græsslåmaskinen udenfor 

hos Flemming, men dette er ikke en holdbar løsning, da græsslåmaskinen kræver en overdækning for 

vejr og vind for ikke at gå i stykker. Bestyrelsen vil derfor opfordre grundejerforeningens medlemmer 

til at melde sig, såfremt man har en ledig plads i carporten.  
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Indkøb af ny græsslåmaskine afventer en ”brugerundersøgelse” hos de respektive græsslåere, som 

bliver bedt om at komme med input hertil i forbindelse med græsslåningen, da det er svært at 

vurdere hvor længe græsslåmaskinen endnu kan holde. Input indsamles og vurderes løbende af 

bestyrelsen.  

 

ad pkt. 5. Eventuelle udeståender med YouSee 

Der er pt. ingen udeståender med YouSee.  

 

Ad pkt. 6. Regnskab og opkrævning af kontingent og TV-afgift 

Det udsendes opkrævning for TV-grundpakke til betaling den 1. juli 2015. Grundejerforenings-

kontingentet opkræves som sædvanligt til september.  

 

Ad pkt. 7. Søgården 

Per orienterede, at ejerne i forbindelse med den igangværende sag om fjernelse af en eksisterende 

ridebane på ejendommen Søgården har søgt om landzonetilladelse til en ny ridebane på 

naboarealet, som ejerne forpagter af Furesø Kommune. Den ansøgte ridebane skal placeres på et 

afgrænset areal, ca. 130 m nordøst for Søgårdens bygninger. Den nye placering af ridebanen er 

godkendt af kommunen til at blive sendt i nabohøring. Høringsperioden er 3 uger. Efter høringen vil 

der blive taget endelige beslutning. 

 

Bestyrelsen opfordrer grundejerforeningens medlemmer til at læse nærmere på Furesø Kommunes 

hjemmeside på følgende adresse: 

 

http://www.furesoe.dk/Kommunen/DetPolitiskeLiv/PolitiskeReferaterOgDagsordener.aspx 

 

Ad pkt. 8. Eventuelt 

  Der var ikke noget til punkt 8. Eventuelt 

 

Ad pkt. 9. Næste møde 

 Næste bestyrelsesmøde berammes til den 17. august 2015 kl. 20:00 hos Susse (110) 

 

 

Referent 

Flemming (128) 

http://www.furesoe.dk/Kommunen/DetPolitiskeLiv/PolitiskeReferaterOgDagsordener.aspx

