
Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 3. februar 2019 

 

Deltagere: Henrik (100) 

 Flemming (144) 

 Per (138) 

 Michael (126) 

 Asmus (110) 

 

Afbud: Ingen 

Sted: Per (138) 

Referent: Asmus (110) 

 

Dagsorden 

1. Hjertestarter 

2. Afmærkning af parkeringspladser (forslag fremsendt til bestyrelsen)  

3. Naturbom 

4. Grus i spande er indkøbt / placeret  

5. Økonomi 

6. Generalforsamling den 26. februar 2019 

7. Ødelagte kantsten 

8. Manglende beskæring for gadebelysning 

9. Evt. 

 

ad pkt. 1. Hjertestarter 

 Familien Moss (DP142) har sagt ja til at få hjertestarteren monteret på deres hus. Per (138) tager fat i 

dem omkring videre forløb. 

ad pkt. 2. Afmærkning af parkeringspladser (forslag fremsendt til bestyrelsen) 

 Beboere i sørækken har fremsendt forslag om afmærkning af parkeringspladser for at udnytte 

pladserne mere optimalt og bestyrelsen er enige i at imødekomme dette ønske. Bestyrelse vil 

undersøge og indkøbe materialer til at lave disse afmærkninger. 

 Desuden har Politiet givet foreningen lov til at opsætte ”privat vej” skilt ved den østlige 

parkeringsplads for at forebygge at diverse fremmede parkerer på disse pladser. Dog skal kommunen 

ligeledes godkende opsætning. 

 Dersom parkering af trailer på fællesparkering er ikke tilladt i den anden grundejerforening, står der 

permanent en trailer fra nabo-grundejerforeningen på den østlige parkeringsplads. En løsning på at 

få denne trailer fjernet kunne være at forbyde parkering af trailer i vores forening. Forslag vil blive 

fremlagt ved den kommende generalforsamling. 



ad pkt. 3. Naturbom 

 Furesø Kommune og Politi har godkendt etableringen af en naturbom på stien mellem DP100 og 

DP98 med henblik på regulering af cykeltrafik på mountainbikes. 

 Bestyrelsen betaler for indkøb af 1½ m høje buske (Malus Sargentii/Sargents æble) til etableringen af 

naturbommen.   

ad pkt. 4. Grus i spande er indkøbt / placeret 

  Grus er indkøbt og stillet op til frit afbenyttelse i forbindelse med sne og is på parkeringspladser. Der 

kan afhentes yderligere grus hos DP100 

ad pkt. 5. Økonomi 

Økonomien er god og på nuværende tidspunkt er det over 100.000 kr. i egenkapital. 

Ad pkt. 6. Generalforsamling den 26. februar  

a. Lokation 

• Den gamle skole Kirke Værløse (Smedegade nr. 5) kl. 19. Per kontakter henholdsvis Sven 

Nørgaard (dirigent) og Hanne Henriksen (referent) omkring generalforsamling 

b. Indkaldelse 

• Henrik sørger for rettidig indkaldelse samt at vedhæfte regnskab 

c. Forplejning 

• Henrik står for dette. 

d. Beretning – hvad skal med – ansvarsfordeling 

• Indhentet tilbud for etablering af 2 stk. gelændre vil blive fremlagt  

• Henrik arbejder på at få et tilbud fra YouSee omkring Internet og kabel-tv efter vores 

nuværende aftale udløber næste år. 

e. Datoer for havedage. 

• 1. havedag lørdag d. 15. juni 

• 2. havedag lørdag d. 14. september    

f. Regnskab 2018 

• Regnskabet er udarbejdet af Mikael Sonne Hansen og klar til at blive videresendt til Hanne 

Henriksen.  

g. Forslag til 2019 budget 

• Fjerne gartner fra budgettet i 2019. 

• 40-års Jubilæumsfest i forbindelse med havedag lørdag d. 15. juni 

Ad pkt. 7. Ødelagte kantsten 

Flere steder er kantsten ødelagt af tung trafik (renovation). Bestyrelsen vil kigge på mulighederne for 

udbedring af disse kantsten. 



Ad pkt. 8. Manglende beskæring for gadebelysning 

 Bestyrelsen har modtaget brev fra Furesø Kommune omkring manglende beskæring for 

gadebelysning. Bestyrelsen vil inden for kort tid beskære beplantningen de steder hvor kommunen 

har påpeget dette problem 

Ad pkt. 9. Evt. 

 Næste møde vil først blive aftalt efter Generalforsamling den 26. februar 2019 


