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1. Referat 

1.1 Deltager:  

Henning 114, Stephen 118, Hanne 124, Poul 96, Børge 116  

 

1.2 Referent / næste møde: 

Børge 116 / 1. april 2020 kl. 14.00 

 

1.3 Godkendelse af referat 

Der er ikke noget referat fra sidste bestyrelsesmøde. Vi prøver at gå nogle referater tilbage for at se om der er 

punkter til aktion.  

Referat fra generalforsamlingen godkendt af bestyrelsen. Hanne 124 meddelte at forslag fra nr. 138 er både fra 

Anette og Per. 

Forslag / aktionspunkter fra generalforsamlingen er noteret i aktionspunkter punkt 4.1 til 4.5 

 

2. Dagsorden 

Dagsorden blev udarbejdet i starten af mødet. Fremover udsender næste mødeholder dagsorden til bestyrelsen i 

god tid før mødet. Evt. henvendelser fra medlemmer og ønsker til dagsorden sendes til næste mødeholder for 

notering i dagsorden. 

 

3. Konstituering 

Bestyrelsen har fordelt opgaverne med nedenstående ansvarlige kontaktpersoner 

Opgave Ansvarlig 

Græsslåning Børge 
Snerydning Børge 

Festudvalg Børge 

Kasserer / Bank Hanne 
YouSee økonomi Hanne 

Revision af vedtægter Hanne 

Kontakt til nabogrundejerforeninger Poul 

Kontakt til Parcelhusejernes forening Poul 

Forsikringer Poul 
YouSee Teknik Stephen 

Web master / e-mail adr. Stephen 

Haveudvalg Stephen 

Generalforsamling / bookning af lokaler Stephen 

Kontakt til Furesø Kommune Henning 

Legepladsudvalg Henning 
Hjertestarter Henning 

 

4. Aktionspunkter 

4.1 Undersøge sammenlægning med nabo grundejerforening. 

Poul kontakter formanden for Parcelforeningen Dalsø Park for at undersøge muligheder for sammenlægning 

mellem de to grundejerforeninger. 

  

4.2 Vippedyr på legeplads ifm. Legehus. 

Henning kontakter Anette og Per 138, samt naboer til legehuset og evt. andre interessenter, for at aftale placering, 

indkøb og opsætning af vippedyr. 
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4.3 Renovering af bed ved P-plads Dalsø Park 102 

Stephen kontakter Marianne 102, samt haveudvalg og evt. andre interessenter, for at aftale udformning, plan og 

buddet for renovering af bed ved P-plads 102 

 

4.4 Vedtægtsændringer Grundejerforeningen Søgårde. 

Hanne H kontakter Hanne Moos, Sven og evt. andre interessenter for at udarbejde forslag reviderede vedtægter. 

 

4.5 Renovering af stien mellem skoven og dyrefolden. 

Henning kontakter Furesø kommune for at meddele den nye bestyrelses kontaktpersoner, samt ønsket om 

renovering af grusstien fra broen op mellem skoven og dyrefolden. 

Henning kontakter Asmus for overdragelse af dok. mellem kommune og grundejerforening. 

 

4.6 Græsslåning 

Børge udsender invitation til alle i grundejerforeningen som er 18+, og beder om tilmelding til græsslåning 2020. 

Foreningen giver en gave til værdi af 500kr. pr. græsslåning. Græsslåningsholdet organiserer sig selv og får dækket 

udgifter til benzin og vedligehold.  

 

4.7 Budget, Bank og YouSee betaling 

Hanne udsender revideret budget og YouSee opkrævning til betaling 15. marts 2020. 

Hanne kontakter Mikael og Nykredit for bestyrelsens adgang til grundejerforeningens kasse og konto. 

 

4.8 Grundejerforeningens hjemmeside og e-mail adr. 

Stephen og Hanne kontakter Henrik for overlevering af adgang til hjemmeside og e-mail adr. 

 

4.9 Havedage 

Havedage fastsat til 16. maj. 2020 kl. 10.00 (frokost) og 12. sep. 2020 Kl. 13.00 (middag) 

Henning sørger for info. om havedage evt. i samme mail som info. om budget. 

 

5. Evt. 

Bestyrelsen vil give så meget info. på hjemmesiden som muligt. 

 

 

 

 


