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Referat af ordinært bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 10. januar 2013 

 

Deltagere: Henrik (100) 

 Louise (128) 

 Sven (136)  

 Per (138) 

 Klaus (112) 

 

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning fra sidste møde 

3. Punkter til behandling 

a) Kabel TV 

b) Planlægning af generalforsamling 

c) Orientering vedr. Tryg Furesø 

4. Temaer til næste bestyrelsesmøde 

5. Eventuelt 

 

ad pkt. 1. Dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

ad pkt. 2. Opfølgning fra sidste møde 

Der var ingen opfølgning fra sidste møde 

 

ad pkt. 3.a. Ny kabel TV 

Klaus havde fremsendt notat vedr. mulige løsninger. Det blev besluttet, at Klaus skal 

skrive et beslutningsoplæg til generalforsamlingen. Beslutningsoplægget skal 

beskrive fordele og ulemper ved de enkelte løsninger. 

 

 

ad pkt. 3.b. Planlægning af general forsamling 

Der planlægges med kaffe & kage som noget nyt på generalforsamlingen. 

Louise sender indkaldelse til ordinær generalforsamling til medlemmer. 
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ad pkt. 3.c. Orientering vedr. Tryg Furesø 

Louise har deltaget i et foredrag af det kriminalpræventive råd. Formålet var at sætte 

fokus på forebyggelse: 

 Tryk Politi SMS – samarbejde mellem borgere og politi. Man tilmelder sig og kan 

derefter sende info til politi. Bestyrelsen opfordrer til at man tilmelder som et 

supplement til nabo hjælp 

 Forebyggende indsats mod indbrud 

 Nabohjælp skilt – bestyrelsen vil sikre at skiltet anskaffes 

 Nabohjælp database der dækker hele året. 

Bestyrelsen har besluttet at orientere medlemmerne om mødet Tryg Furesø som et 

særskilt punkt under "Eventuelt" til kommende generalforsamlingsmøde. 

 

ad pkt. 4. Emner til næste møde 

 Intet endnu 

 

ad pkt. 5. Eventuelt 

Der fremkom intet under dette punkt.  

I forlængelse af diskussionen vedr. punkt 3.c. opfordrer bestyrelsen til at melde 

indbrud til Henrik via mail. Henrik vil herefter sikre orientering af 

grundejerforeningen. 

 

Referent 

 

Klaus Burchardt 
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Aktionsliste 

 

Id. Titel Ejer Dato Status 

     

 

 

Nedenstånde liste viser hvem der har ansvaret for bestyrelsens løbende opgaver 

opgaver: 

 

Titel Ansv 

Græsslåning Klaus 

Snerydning Henrik 

Ulykkes- og ansvarsforsikring Sven 

YouSee Klaus 

Vedligehold af kommunalt område Henrik 

Kontakt til SøndersøGruppen Henrik 

Bekæmpelse af invasive arter Henrik 

Haveudvalg Louise 

Kontakt til nabogrundejerforening Louise 

Naboovervågning Susanne 

 

 


