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Referat af ordinært bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 12. marts 2012 

 

Deltagere: Henrik (100) 

 Louise (128) 

 Sven (136)  

 Per (138) 

 Klaus (112) 

 

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden 

1. Velkommen og introduktion 

2. Valg af referent 

3. Konstituering 

4. Gennemgang af opgaver 

5. Mødeplanlægning (best. møder, havedage m.v) 

6. Temaer til næste bestyrelsesmøde 

7. Eventuelt 

 

 

ad pkt. 1. Velkomst og introduktion 

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Der var en 

kort diskussion omkring bestyrelsens værdigrundlag. Der var bred konsensus 

omkring at bestyrelsen skal være kompromissøgende og sikre en bred opbakning 

fra alle parceller i grundejerforeningen. 

 

ad pkt. 2. Valg af referent 

Klaus blev valgt som referent og vil varetage denne rolle fremadrettet. For at sikre 

gennemsigtighed, vil bestyrelsesreferater fremover blive fremsendt til 

grundejerforeningens medlemmer. Bestyrelsen vil desuden arbejde for at der bliver 

etableret en hjemmeside for gruindejerforeningen. 

 

ad pkt. 3. Konstituering 
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Efter diskussion blev Per valgt til kasser og Louise blev valgt til foreningens 

forkvinde. Der var desuden generel opbakning til at bestyrelsen vil være backup for 

hinanden, således at arbejdsmængden fordeles rimeligt. 

 

ad pkt. 4. Fordeling af opgaver 

Henrik havde udarbejdet en liste over bestyrelsens opgaver, baseret på input fra 

den afgående bestyrelse – se nedenfor: 

 

Opgave Ansvarlig i bestyrelsen

Græsslåning Klaus

Snerydning Henrik/Sven

Copydan Per

Ulykkes- og ansvarsforsikring Sven/Per

Yousee Klaus

Bestyrelsesprotokol Sven/Klaus

Registrering i kommune Louise

Vedligeholdelse af kommunalt område Henrik 

Søndersøgruppen Henrik

Bekæmpelse af invasive arter i støjvolden Henrik

Fliseudvalg Næste Møde

Haveudvalg Louise/Per/Sven

Refusion af flisedag den 8. Oktober Per

Nabogrundejerforening Louise

Naboovervågning Sven  

 

Bestyrelsen havde en drøftelse omkring flisedagene. Flisedagen i april udsættes 

indtil videre for at give bestyrelsen lejlighed til grundigt at overveje forholdene. 

 

ad pkt. 5. Mødeplan 

Følgende datoer er herefter stadfæstet. Jf. referatet fra generalforsamlingen: 

 Havedage: Lørdagene den 09. juni og 18. august 

 Bekæmpelse af bjørneklo vil foregå medio juni 

 Bekæmpelse af gyldenris vil foregå primo/medio juli 

 

ad pkt. 6. Temaer til næste møde 

 Planlægning af økonomiopfølgning, herunder tilmelding til betalingsservice 

 Ny hjemmeside 

 Gennemgang af YouSee aftale 
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 Evt. anskaffelse af kontainer til havedagen i august 

 Diskussion af flisedage 

 Undersøgelse omkring ejerskab og vedligeholdelse af veje 

 

ad pkt. 7. Eventuelt 

Der fremkom intet under dette punkt 

 

 

 

Referent: 

 

Klaus Burchardt 


