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Referat af ordinært bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 29. maj 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) Ny hjemmeside 

b) Undersøgelse omkring ejerskab og vedligeholdelse af 

regnvandsafledning 

c) Havedag 

4. Temaer til næste bestyrelsesmøde 

5. Eventuelt 

 

ad pkt. 1. Dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

 

ad pkt. 2. Opfølgning fra sidste møde 

 

Brev vedr. møde omkring udnyttelse af de rekreative områder omkring Søndersø 

Grundejerforeningerne omkring Søndersø samles d. 21/6-2012. Per vil deltage fra 

Søgården.  

 

Bestilling af kontainer til havedag 

Henrik havde indhentet priser. Prisen udgør cirka 2.000. Bestyrelsen vedtog at 

bestille en kontainer til havedagen i august. Såfremt der er plads i kontaineren efter 
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havedagen, er beboerne velkommen til at udnytte den resterende plads til 

haveaffald. 

 

Kabel TV 

Bestyrelsen havde en indledende drøftelse omkring foreningens kabel TV 

installation. Initielt blev det besluttet, at Klaus udarbejder et spørgeskema der kan 

anvendes til behovsafdækning. Parallelt hermed, skal der foretages en indledende 

sondering af de teknologiske muligheder. 

 

Forsikringsdækning 

Sven havde undersøgt dækning, såfremt en person kommer tilskade på 

parkeringspladsen. Vi er dækket af vores erhversskadesforsikring, så der foretages 

ikke yderligere. Desuden er det afklaret, at vi ikke kan spare penge ved at tegne 

forsikringer sammen med den anden grundejerforening. 

 

 

ad pkt. 3.a. Ny hjemmeside 

Der bliver oprettet en ny hjemmeside for grundejerforeningen. Henrik har lavet et 

oplæg og dette blev gennemgået – med stor begejstring! 

 

Det er ambitionen at den ny hjemmeside er i luften inden sommer. 

 

Etableringsomkostningerne udgør 322,- og årlig drift udgør 108,- 

 

 

ad pkt. 3.b. Ejerskab og vedligeholdelse af regnvandsafledning 

Henrik har været i kontakt med kommunen. Det er kommunen der har ansvaret for 

vandledning. Som grundejerforening har vi kun pligt til at sikre at brønddæksler er fri 

for blade. 

 

ad pkt. 3.c. Havedag 

Der foreligger plan for havedagen – se vedlagte bilag. 

Bestyrelsen havde en kort diskussion omkring vedligeholdelse af legehuset. Dette er 

forfaldent og bestyrelsen vil fremsætte forslag omkring nyt legehus til næste 

genforsamling. 
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Bestyrelsen henstiller at vi får fokus på fællesarealer på havedagen. 

 

 

ad pkt. 4. Emner til næste møde 

 Gennemgang af Vort kvarter. Det skal vurderes om denne trænger til en revision 

 Planlægning af flisedag 

 

 

ad pkt. 5. Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til d. 18. september 2012  

 

 

Referent 

 

Klaus Burchardt 
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Aktionsliste 

 

Id. Titel Ejer Dato Status 

1. Bestilling af kontainer til 

havedag 

Henrik Lukket Henrik fremskaffer pris til næste bestyrelsesmøde 

2. Ny kabel TV løsning Klaus 17-04 29-05: 

Klaus udarbejder forslag til spørgeskema til 

behovsafdækning 

17-04: 

Klaus gennemgår foreløbige muligheder for opgradering 

vores kabel TV løsning 

3. Hvorledes er foreningen dækket, 

såfremt en privatperson falder 

på parkeringsplads 

Sven Lukket Dækning OK 

4. Kan vi spare penge ved at tegne 

forsikring sammen med den 

anden grundejerforening? 

Sven Lukket  

 

 

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 

 

 


