
Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 11. september 2017 

 

Deltagere: Henrik (100) 

 Mikael (126)  

 Per (138) 

 Flemming (128) 

 

Afbud: Asmus (110) 

Sted: Henrik (100) 

Referent: Per (138) 

 

Dagsorden 

1. Status vin/blomster gaver 

2. Græsslåning 

3. Havedag 

4. Legepladser 

5. Asfalt 

6. Hjertestarter 

7. Bom 

8. Hastigheds begrænsning 

9. Præstesøen 

10. Forsikringer 

11. Henvendelser og spørgsmål fra medlemmerne 

 

ad pkt. 1. Status vin/blomster gaver 

For sin fine indsats med referat på generalforsamlingen har foreningen indkøbt en buket blomster til 

Hanne fra 124 og der er ligeledes indkøbt et par gode flasker vin til Sven fra 136 for sin indsats som 

ordstyrer på generalforsamlingen. 

Stor tak for den fine indsats. 

ad pkt. 2. Græsslåning 

Der er 3 parceller som slår græsset og det er Jens 124, Erik 122 samt Anette/Per 138 og det går 

rigtigt godt, selv om græsset gror lige vel hurtigt. Så en stor tak for indsatsen til teamet. 

ad pkt. 3. Havedag  

 Bestyrelsen opfordrer de enkelte parceller om at sørge for eget stykke i henhold til vedtagne 

plejeplan og om det bliver før eller efter havedagen har ikke den store betydning. 

 Bestyrelsen er overrasket over den svage tilslutning til vores fælles havedag, 3 personer ( 2 parceller) 

ud over bestyrelsen og dette på trods af en meget tidlig udmelding af datoerne. Vi vil meget gerne 



opfordre medlemmerne om en tilkendegivelse omkring hvilke tiltag, der bør tages for at fremme 

tilslutningen på vores havedage. Bestyrelsen ser i dette tilfælde ingen anden udvej end at sørge for 

hjælp udefra, da der med den ringe tilslutning, vil det ikke være muligt at nå alle opgaver og dette vil 

være praksis på fremtidige havedage ved meget ringe tilslutning fra medlemmerne. 

 

ad pkt. 4. Legepladser. 

  Der vil på havedagen blive monteret div. på det fine nye legehus samt opsat sansegynge m.m.m  

ad pkt. 5. Asfalt. 

Bestyrelsen er i dialog med Furesø kommune omkring dette emne, men intet nyt. 

Ad pkt. 6. Hjertestarter. 

 Per (138) tager kontakt til en elektriker omkring mulighederne for placering. 

Ad pkt. 7. Bom. 

Bestyrelsen er i dialog med Furesø Kommune omkring muligheder for en form for begrænsning af 

den til tider urimelige kørsel med specielt mountain bikes.  

Ad pkt. 8. Hastighedsbegrænsning. 

 Henrik (100) har været og er stadig i dialog med Furesø kommune om dette emne, men det er ikke 

 bare lige at få ændret dette. 

Ad pkt. 9. Præstesøen. 

 Bestyrelsen har fulgt med, fra sidelinjen, på Esben Bilenberg (142) kommunikation omkring den 

 kraftigt tiltagende udbredelse af rørskoven i Præstesøen. Vi er ikke enige med Furesø kommunes 

 afvisning på henvendelsen og vi vil fra bestyrelsen bakke op omkring Esben Bilenbergs forsøg på at få 

 rørskoven beskåret på østsiden af søen. Der er udformet en meget klar plejeplan for området og vi i 

 bestyrelsen føler ikke at Furesø kommune lever op til denne, så vi vil rette henvendelse til Furesø 

 kommune omkring dette emne. 

Ad pkt. 10  Forsikring. 

Der er en verserende sag igang med vort nuværende forsikrings selskab, så vi vil ved den kommende 

generalforsamling fremlægge forslag til fremtidige forsikringer. 

Ad pkt. 11. Henvendelser og spørgsmål fra medlemmer. 

Ole (130) 18.juni 2017. 

  Ad fjernelse af græs i lille bed og Ole's bekymring omkring privat brug af foreningens lejede  

  maskine: Det er bestyrelsens vurdering, at der ikke vil komme yderligere udgifter til   

  maskinkraft ift. rydning af bedet på parkeringspladsen da en evt. rømning af bedet   

  bør kunne klares med håndkraft, desuden er træet nu fældet. Det er korrekt, at   

  der var ledig maskinkraft på havedagen da kl. var 15:30 og rømningen af bedet    

  foran nr. 96-98 var udført - men desværre ikke flere armkræfter til  yderligere    

  fjernelse og bortkørsel af bedet ved parkeringspladsen, selv om dette var oppe at   



  vende på selve havedagen. Maskinen blev efterfølgende benyttet hos Asmus, nr.   

  110 som i øvrigt kvitterede med betalt brændstof for hele dagen som tak for lån.  

Ad samme bed ved indkørsel til p-plads.: Træet er fjernet og stup fjernes senere. Det er 

bestyrelsens vurdering at den nuværende løsning sikrer fri sigt ved ind- og udkørsel fra 

parkeringspladsen, som er rigtigt godt for trafiksikkerheden 

Ad udskift af gedeblad: Vi har bemærket de resterende gedeplad og vil benytte dem i det omfang de 

kan bruges. 

Ad østlig randbeplantning: Sagen er behandlet i udvalg. 

Ad bom imellem nr. 100 og 98: se ovenfor ad punkt 7 i referat. 

Ad forsikring: Se punkt 10 i referat. 

Ad opfølgning på gereralforsamlingsreferat: Vi har som sådan ikke lavet specielle regler for leg på 

området omkring basketkurven. Af sikkerhedsmæssige grunde skal den ikke flyttes, da dette ville 

kunne udgøre en risiko for de unge, hvis de selv skulle flytte rundt på basketkurven, da den er relativ 

tung. 

Ole 6. juli 2017. 

Bestyrelsen har noteret sig din store hjælp i forbindelse med Skt. Hans arrangementet og takker for 

dette. Vi er enige omkring dine bemærkninger og vil lade give nabo foreningen besked om vore 

retnings linjer. 

 

Næste møde den 27. november 2017 hos Per (138). 


