Referat af ordinært bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 22. oktober 2013

Deltagere:

Henrik (100)
Henning (114)
Sven (136)
Per (138)
Louise (128)

Afbud:

Ingen

Dagsorden
1. Evaluering af havedag
2. Opfølgning vedr. haveudvalg
3. TV-antenneanlæg
4. Nabohjælp
5. Vort Kvarter
6. Samarbejde med kommunen
7. Dræn
8. Opfølgning på økonomi og budget
9. Søndersøgruppen
10. Eventuelt
ad pkt. 1.

Evaluering af havedag
Bestyrelsen synes, der var meget få deltagere til havedagen 17. august 2013.
Bestyrelsen havde også en fornemmelse af, at flere af dem der deltog, brugte tiden
på at vedligeholde eget bed. Bestyrelsen foreslår, at denne på næste
generalforsamling hører medlemmernes holdning til havedage og eventuelle
alternativer.

ad pkt. 2.

Opfølgning vedr. haveudvalg
Ole og Susanne samt Hanne og Ulrich har fået udført gravearbejde og beplantning i
henhold til de vedtagne forslag på generalforsamlingsmødet. Bestyrelsen følger op
med de fire medlemmer, således at de vedtagne tilskud bliver finansieret af
foreningen i henhold til generalforsamlingsbeslutningen.
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ad pkt. 3.

TV-antenneanlæg
Henning har været i dialog med YouSee. YouSee vil ikke overtage anlægget. Vi har
modtaget et tilbud på vedligeholdelse af anlægget på ca. 181.000 kr., men eftersom
der

er

indtrådt

en

ny

lov

gældende

fra

1.

april

2014

om,

at

grundejerforeningsmedlemmer ikke er bundet af at være medlem af en
antenneforening, kan en vedligeholdelse potentielt komme til at koste medlemmerne
betydeligt.

Bestyrelsen udarbejder oplæg til kommende generalforsamlingsmøde om fremtidige
muligheder i forhold til valg af TV-antenneforhold.
ad pkt. 4.

Nabohjælp
Bestyrelsen bestiller et ”Nabohjælp”-skilt, som bliver opstillet ved brandhanen ud for
nr. 116.

Ad pkt. 5.

Vort Kvarter
Bestyrelsen vil foretage en grundig gennemgang af Vort Kvarter og stille forslag om
ændring af dokumentet til kommende generalforsamlingsmøde.

Ad pkt. 6.

Samarbejde med kommunen
Per har været i dialog med kommunen på baggrund af den gamle aftale, som
foreningen har indgået med kommunen om foreningens vedligeholdelse af hække
mv. mod kommunens vedligeholdelse af veje og parkeringsarealer. Kommunen har
bekræftet aftalen. Per og en repræsentant fra kommunen har gennemgået
foreningens veje og parkeringsarealer, og kommunen har som aftalt udført
udbedring af foreningens veje samt udskiftet ristene på fire regnvandsbrønde og
renset brøndene.

Ad pkt. 7.

Dræn
Gøsta fra nr. 98 har bedt kommunen om godkendelse af et aquadræn. Kommunen
har godkendt forslaget under henvisning til, at anlæggelsen bliver foretaget
professionelt. Bestyrelsen henstiller til, at interesserede

stiller

forslag

kommende generalforsamling, såfremt foreningen skal involveres i projektet.

Ad pkt. 8.

Opfølgning på økonomi og budget
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på

Kassereren beretter, at foreningens økonomi er god og i overensstemmelse med
budget.
Ad pkt. 9.

Søndersøgruppen
Grundejerforeningerne

omkring

Søndersø

har

afholdt

møde,

hvor

Per

repræsenterede foreningen. På mødet blev der foretaget afstemning om brugen af
Søndersø samt valg af repræsentant for foreningerne. Per Lausen fra Villabyens
grundejerforening blev valg som repræsentant og Erik Ornebjerghus fra
nabogrundejerforeningen blev valgt som suppleant. Referat af mødet samt resultat
af afstemning omkring brugen af Søndersø kan forefindes på foreningens
hjemmeside.
Ad pkt. 10.

Eventuelt
Vi skal koordinere generalforsamlingsmøde i februar.
Næste bestyrelsesmøde finder sted ultimo januar. Bestyrelsen koordinerer dato pr.
e-mail.

Referent

Louise Lolk-Hansen
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