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Referat af ordinært bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 13. juni 2013 

 

Deltagere: Henrik (100) 

 Henning (114) 

 Sven (136)  

 Per (138) 

 Louise (128) 

 

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden 

1. Evaluering af havedag 

2. Haveudvalg 

3. TV-antenneanlæg 

4. Nabohjælp 

5. Snerydning 

6. Færdiggørelse af legehus 

7. Sankt Hans fest 

8. Vort Kvarter 

9. Stien ned til broen 

10. Eventuelt 

 

ad pkt. 1. Evaluering af havedag 

Bestyrelsen synes det var en meget vellykket havedag med god stemning, mange 

deltagere og godt vejr. Der blev udført mange mindre projekter, og bestyrelsen 

havde en fornemmelse af, at der var en god fællesskabsfølelse.   

 

ad pkt. 2. Haveudvalg 

Bestyrelsesmedlemmer i haveudvalget sørger for at haveudvalget går en runde og 

beslutter beplantning af bedet foran Ole og Susanne samt Hanne og Ulrichs inden 

næste havedag. Der er penge tilbage i budget i forhold til Hanne og Ulrichs bed til 

køb af planter.  

 

ad pkt. 3. TV-antenneanlæg 
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 TV-antenneudvalget har haft et møde med TDC. Henning udarbejder oplæg til 

bestyrelsen om fremtidige muligheder på baggrund af mødet med TDC. 

 

ad pkt. 4. Nabohjælp 

Bestyrelsen har lagt link på foreningens hjemmeside til en vejledning i, hvordan 

medlemmerne kan finde serienummeret på deres Iphones, jf. forrige 

bestyrelsesmøde. Vejledningen kan ligeledes anvendes som retningsgivende for, 

hvordan medlemmerne kan finde serienummeret for andre smartphones.  

 

Bestyrelsen har ligeledes lagt link på foreningens hjemmeside til tilmelding til Tryk 

Politi SMS. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at tilmelde sig Politiets service. 

 

Ad pkt. 5. Snerydning 

 Enkelte medlemmer af bestyrelsen har modtaget klager fra nogle 

 grundejerforeningsmedlemmer, om at der ikke har været ryddet nok sne sidste 

 vinter. Der var sat 2.000 kr. af i budget i 2012 til snerydning, hvor de faktiske udgifter 

 til snerydning var 2.063 kr. Sneudrydningsudvalget (Henrik og Sven) opfordrer 

 medlemmer til at kontakte udvalget, hvis der er ønsker om snerydning en speciel 

 dag.  

 

Ad pkt. 6. Færdiggørelse af legehus 

Bestyrelsen har besluttet, at legehuset skal males i en mosgrøn farve med 

mørkebrunt tag. Bestyrelsen tilkøber nødvendig maling og tilbehør. Bestyrelsen vil 

enten male legehuset i løbet af sommeren eller også bliver det gjort næste havedag. 

 

Ad pkt. 7. Sankt Hans fest 

 Ole sørger for at Sankt Hans bålet bliver tændt kl. 21.30 samt at bålet er helt 

 slukket. Henning køber briketter ind til fælles grillarrangement samt koordinerer 

 med Jørgen og Inger omkring lån af carport. Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at 

 overveje brandbarhed inden de lægger blade, græs mv. på bålet. Vi henviser til 

 retningslinjerne i "Vort kvarter" pkt. 03.03. 

 

Ad pkt. 8. Vort kvarter 

 Bestyrelsen har vedtaget, at vi gemmer punktet til næste bestyrelsesmøde.  
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Ad pkt. 9. Stien ned til broen 

 Bestyrelsen henviser til kommunens Landskabs- og Plejeplan for Søndersø, der 

 ligger på grundejerforeningens hjemmeside. Ifølge dokumentet side 12 plejes 

 græsstier ved 5-6 årlige slåninger.  

 

Ad pkt. 10. Eventuelt 

 Vi skal koordinere havedag inden næste bestyrelsesmøde, da havedag finder sted 

 17. august 2013. 

 Vi skal koordinere dato for næste generalforsamlingsmøde i februar. 

 Næste bestyrelsesmøde finder sted ultimo september. Bestyrelsen koordinerer dato 

 pr. e-mail.  

 

 

Referent 

 

Louise Lolk-Hansen 

  


