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Referat af ordinært bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 19. marts 2013 

 

Deltagere: Henrik (100) 

 Henning (114) 

 Sven (136)  

 Per (138) 

 Louise (128) 

 

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden 

1. Velkommen og introduktion 

2. Valg af referent 

3. Konstituering 

4. Fordeling af opgaver 

5. Mødeplanlægning (bestyrelsesmøder, havedage mv.) 

6. TV-antenneanlæg 

7. Haveudvalg 

8. Søndersø beskyttelse og udnyttelse 

9. Nabohjælp 

10. Temaer til næste bestyrelsesmøde 

11. Eventuelt 

 

ad pkt. 1. Velkommen og introduktion 

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

evaluering af generalforsamlingsmødet samt en kort diskussion omkring 

bestyrelsens værdigrundlag. Der var fortsat bred konsensus omkring at bestyrelsen 

skal være kompromissøgende, gennemsigtig og sikre en bred opbakning fra alle 

parceller i grundejerforeningen.  

 

ad pkt. 2. Valg af referent 

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

gennemsigtighed, vil bestyrelsesreferater fortsat fremover blive fremsendt til 

grundejerforeningens medlemmer samt lagt på foreningens hjemmeside www.gf-

soegaarden.dk 

http://www.gf-soegaarden.dk/
http://www.gf-soegaarden.dk/
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ad pkt. 3. Konstituering 

 Per fortsætter i sin rolle som kasser. Louise overdrog rollen som talsperson til 

Henrik, som fremadrettet har rollen som talsmand. Der var dog fortsat generel 

opbakning til at bestyrelsen vil være backup for hinanden, således at 

arbejdsmængden fordeles.  

 

ad pkt. 4. Fordeling af opgaver 

 Listen over bestyrelsens opgaver og ansvarlig person i bestyrelsen blev opdateret i 

henhold til nedenstående: 

  

Titel Ansv 

Græsslåning Per 

Snerydning Henrik/Sven 

Ulykkes- og ansvarsforsikring Sven 

TV antenneanlæg Henning 

Bestyrelsesprotokol Sven 

Registrering i kommune Louise 

Vedligeholdelse af kommunalt område Henrik 

Bekæmpelse af invasive arter Henrik 

Haveudvalg Henning/Sven 

Kontakt til nabogrundejerforening Louise 

Naboovervågning Louise/Susanne 

  

 

 

ad pkt. 5. Mødeplan 

Følgende datoer er herefter stadfæstet: 

 Havedage: Lørdagene 1. juni og 17. august 2013. 

 Bekæmpelse af bjørneklo – dato følger (afventer tilbagemelding fra 

kommunen) 

 Bekæmpelse af gyldenris - dato følger (afventer tilbagemelding fra 

kommunen) 
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Ad pkt. 6. TV-antenneanlæg 

 Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et udvalg til nærmere undersøgelse 

 omkring foreningens muligheder inden for TV-antenneanlæg. Henning vil skrive ud 

 til foreningen og opfordre interesserede til at deltage i udvalget.  

 Det videreforløb med undersøgelse omkring TV-antenneanlæg vil efterfølgende 

 blive  aftalt i udvalget. 

 

Ad pkt. 7. Haveudvalg 

 Følgende personer har på nuværende tidspunkt ytret ønske om at indgå i 

 haveudvalget: 

 Henning (114) 

 Sven ( 136) 

 Hanne (142) 

 Susanne (132) 

Bestyrelsen opfordrer til at andre interesserede henvender sig til bestyrelsen.  

 

Ad pkt. 8. Søndersø beskyttelse og benyttelse 

 Bestyrelsen har modtaget et skriv fra kommunen omkring indsamling af idéer og 

 ønsker til tiltag i området. Frist for indsendelse af forslag til kommunen er 7. april 

 2013. Henrik sender kommunens skriv rundt til foreningens medlemmer samt 

 lægger kommunens skriv på foreningens hjemmeside.  

 

Ad pkt. 9. Nabohjælp 

 Ole har fremsendt e-mail om, hvordan man finder serienummer til almindelige 

 mobiltelefoner. Som aftalt på generalforsamlingsmødet udarbejder Louise vejledning 

 til at finde serienummer på Smartphones og lægger på foreningens hjemmeside 

 samme med link til tilmelding til Tryk Politi SMS. 

 

Efter opfordring til generalforsamlingsmødet opretter Henrik et debatforum på 

hjemmesiden samt en fælles e-mailgruppe med foreningens medlemmer.  

 

Ad pkt. 10. Temaer til næste bestyrelsesmøde 

 Gennemgang af Vort Kvarter samt general stillingtagen til finansiering af bede. 
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 Som opfølgning på generalforsamlingsmødet indhenter Per flere tilbud til 

fjernelse af ildtorn ved Ulrich og Hanne Moos for at se, om vi kan få et 

billigere tilbud end 6.000 kr. inkl. moms.  

 Louise finder et par forslag til nyt legehus. 

 Vedr. diskussion om genopretning af sti til bro ved Søndersø. Det undersøges 

til næste bestyrelsesmøde, hvordan sti fremgår af lokalplan.  

 

Ad pkt. 11. Eventuelt 

 Der fremkom intet under dette punkt. 

 

 

Referent 

 

Louise Lolk-Hansen 

  


