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Referat af ordinært bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 9. oktober 2012 

 

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) Gennemgang af Vort kvarter 

b) Evaluering af flisedag 

c) Antenneforening – Nyt anlæg 

d) Søgårdens hestehold 

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. Gennemgang af Vort kvarter 

Der var diskussion omkring effektiviten af havedagen på de enkelte områder i 

foreningen. 

 

Det blev besluttet at fastholde bestilling af container til 2. havedag. 

 

Det er vigtigt at Haveudvalgets prioriteringer følges på havedagen.  
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Derudover vil bestyrelsen til næste generalforsamling foreslå, at der afsættes et fast 

budget på kr. 5.000 til at løse de opgaver der ikke måtte være blevet løst på 

Havedagen. 

 

 

ad pkt. 3.b. Evaluering af flisedag 

Flisedagen gik fint og vi er næsten færdig. Bestyrelsen foreslår, at de resterende 

(små) opgaver løses på en havedag. 

  

 

ad pkt. 3.c. Antenneforening – Nyt anlæg 

Bestyrelsen vil udarbejde et spørgeskema til foreningen medlemmer. Bestyrelsen 

påregner at udsende et spørgeskema og efterfølgende udarbejde et oplæg til 

generalforsamlingen i 2013. 

 

 

ad pkt. 3.d. Søgårdens hestehold 

 Der foretages formodet ulovlig beplantning ift. de klausuler der foreligger for 

området. Desuden er der observeret kraftige projektører om natten. Bestyrelsen vil 

skrive en mail til Søgården således at forholdene omkring ridebanen stemmer 

overens med den oprindelige ansøgning til ridebanen. 

 

 

ad pkt. 4. Emner til næste møde 

 Gennemgang af resultatet af spørgeskemaundersøgelse vedr. ny TV løsning 

 

 

ad pkt. 5. Eventuelt 

Sørækken ønsker tilskud til plantning af træer på den østlige parkeringsplads. 

Sørækken afholder selv udgifter til gennemførelse af selve beplantningen. 

Bestyrelsen bevilligede 3.000,- til nye træer. 

 

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til d. 23. januar 2012  
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Referent 

 

Klaus Burchardt 
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Aktionsliste 

 

Id. Titel Ejer Dato Status 

2. Ny kabel TV løsning Klaus 17-04 09-10: 

Der skal laves en spørgeskemaundersøgelse og oplæg 

til næste generalforsamling 

29-05: 

Klaus udarbejder forslag til spørgeskema til 

behovsafdækning 

17-04: 

Klaus gennemgår foreløbige muligheder for opgradering 

vores kabel TV løsning 

 

 

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 

 

 


