
Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen ’Søgården’ d. 29. 
Maj 2017 

Deltagere: Flemming (128), Henrik (100), Asmus (110). Per (138), Mikael (126) 
Afbud: Ingen 

Sted: Asmus(110) 

Referent: Mikael(128) 
 

Dagsorden 

1. Kort nyt 
a. Status vedr. indkøb af vingaver v/Per (Hanne, Sven, Ida og Susse) 
b. Orientering vedr. den nye ’betyrelsesmail’ v/Henrik 
c. Orientering vedr. græsslåning v/Per 
d. Orientering vedr. AgroService v/Henrik 

2.  Planlægning af havedag den 11. juni 2017 
a. Orientering vedr. ’haveudvalg’ herunder ny beplantning på sydligt torv v/Asmus 
b. Indsatsområder v/alle 

i. Rydning af bed foran nr. 96 
ii. Opsætning af legehus herunder i) fliselægning, (ii) maling efter opsætning 
iii. Opsætning af sansegynge (udskiftning af hængsler) 

c. Forplejning v/alle 
i. Frokost 
ii. Drikke 
iii. Engangsservice 

3. Status vedr. bestyrelsens indsatsområder 
a. Beplantning østligt bed v/Asmus og Per 
b. Asfalt v/Flemming 
c. Legeplads og legeredskaber v/Mikael 
d. Hjertestarter v/Henrik 
e. Bom imellem nr. 100-98 v/Henrik 
f. Forsikringer v/Per 
g. Hastighedsbegrænsende tiltag v/Henrik 

4. Næste bestyrelsesmøde 
5. Generelt 

 

Ad pkt 1. - Kort nyt 

De enkelte bestyrelsesmedlemmer fulgte op på handlepunkter fra det stiftende møde d. 3 april 
2017. 



 
a. Status vedr. indkøb af vingaver v/Per (Hanne, Sven, Ida og Susse) 
Stadig under eksekvering og forventes fuldendt i nærmeste fremtid. 
 
b. Orientering vedr. den nye ’betyrelsesmail’ v/Henrik 
Ny mailadresse  (bestyrelse@gf-soegaarden.dk) er sat op. Fremad vil bestyrelsen bestræbe sig 
på, at al kommunikation føres via denne. Alle medlemmer opfordres til, at benytte denne til ifb. 
henvendelser til bestyrelsen. Det sikrer bevarelse af kommunikationen fremadrettet, så den ikke 
ligger spredt mellem nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer. 
 
En henvendelse vil blive mødt af følgende automatiske svar:  

Tak for din mail! 
Bestyrelsen læser løbende de indkomne mails, men såfremt den ikke vurderes at være af 
hastende karakter vil din henvendelse først blive behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde. 
Svaret vil blive givet i referatet fra bestyrelsesmødet. 
Mvh. Bestyrelsen 

 
ad pkt b.  
Der er samtidig oprettet en mailadresse til kassereren (kasserer@gf-soegaarden.dk), som 
fremadrettet vil blive benyttet i forbindelse med opkrævninger.  
 
c. Orientering vedr. græsslåning v/Per 
Ordning omkring græsslåning fortsætter uændret med Per som kontaktperson. 
 
d Orientering vedr. AgroService v/Henrik 
Fakturaen er blevet tilpasset, så den matcher den modtagne service, jf bestyrelsesmøde af 3 
april 2017. 
 

Ad pkt 2 Planlægning af havedag den 11. juni 2017 

Forslag til indsatsområder for kommende havedag blev vendt og drejet. 
 
a. Orientering vedr. ’haveudvalg’ herunder ny beplantning på sydligt torv v/Asmus 
Asmus mødes med Haveudvalg torsdag d. 1 juni til gennemgang af arealerne. 
 
b. Indsatsområder v/Alle 
Det blev nævnt, at en del af de gedeblad plantet sidste år er visnet og overskydende planter 
allerede taget i brug. En genopretning vil indgå i efterårets havedag. 
Som vanlig opfordres alle medlemmer til, at ordne egne 1-meter bed udenfor Havedagen, så vi 
kan få mest muligt fra hånden på selve dagen. 
 
i. Rydning af bed foran nr. 96 

mailto:bestyrelse@gf-soegaarden.dk


Der er rettet henvendelse til bestyrelsen fra Fugmann (98) & Wilcke (96) omkring rydning af bed 
foran nr 96 og efterfølgende plantning af græs. Det I stil med de foregående rydninger vil der 
blive lejet en minigraver til formålet. 
 
ii. Opsætning af legehus 
Pernille og Mikael (126) står for indledende maling. Efterfølgende benyttes havedagen til 
fliselægning (tilretning og mindre udvidelse for, at lette græsslåning op til huset), opsætning, 
samt anden omgang maling efter opsætning. 
 
iii. Opsætning af sansegynge (udskiftning af hængsler) 
Indkøbte beslag monteres på det eksisterende gyngestativ. Så vidt muligt vil der blive tale om 
montering uden gennemboring af bærende element. 
 
c. Forplejning v/Alle 
Frokosten vil bestå af pizza indkøbt hos Sten og Kul i Værløse, som indtages på praktisk 
engangsservice. Det suppleres med det vanlige sortiment af øl, vin og vand.  
 
Henrik (100) står for indkøb af drikkevarer og service. 
 
For at undgå madspild og/eller -mangel bedes deltagere i Havedagen melde deres ankomst via 
det snarest udsendte tilmeldingsblanketter. Asmus (110) står for udsendelsen. 
 

Ad pkt 3. Status vedr. bestyrelsens indsatsområder 

a. Beplantning østligt bed v/Asmus og Per 
Der arbejdes fortsat på, at finde en løsning, som kan tilfredsstille alle implicerede parter. Asmus 
(110) har foretaget de indledende skridt, som er blevet taget vel imod.  
 
Muligheden for en differentieret løsning blev diskuteret.  
 
b. Asfalt v/Flemming 
Nødtørftig lapning af hul på parkering ved nr 102 foretaget og løs sten sat fast på hjørnet ved 
stikvej. Det er sket gennem Furesø Kommunes akutbudget. Der er ikke noget nyt om en generel 
løsning. 
 
c. Legeplads og legeredskaber v/Mikael 
Legehus indkøbt og ved at blive malet. 
Basketkurv indkøbt og monteret. 
Multinet indkøbt og kan findes hos Mikael (126). 
Ringe indkøbt, monteres ved lejlighed. 
Sansegynge m. beslag, indkøb pågår. 
 



d. Hjertestarter v/Henrik 
Dagen efter bestyrelsesmødet modtog vi et afslag fra TrygFonden. I henhold til beslutningen på 
Generalforsamlingen d. 27 februar 2017 fortsætter betyrelsen med anskaffelse og montering for 
egen regning. 
 
e. Bom imellem nr. 100-98 v/Henrik 
Henrik (100) har vendt mulighed for en bom, som mindske hastigheden af cykeltrafikken på 
stien ned til Søndersø, med Gösta (98). 
 
Grundejerforeningen skal ansøge Furesø Kommune om en bom med forslag, som inkluderer 
mulig udformning og placering. Bestyrelsen støtter op om projektet. 
 
Henrik og Gösta arbejder videre omkring ansøgning. 
 
f. Forsikringer v/Per 
Det blev besluttet, at melde foreningen ind i Parcelhusejernes Landsforening 
(http://www.parcelhus.dk). Det inkludrer forsikring, som oven i den nuværende dækning giver 
dækning i forbindelse med bestyrelsesansvar. Eneste ulempe, personer under 18 ikke dækkes 
ved arbejde for forening. Det blev bemærket, at disse typisk vil være dækket af privat forsikring. 
 
Prisen vil cirka være den samme, som for den nuværende forsikring.  
 
Alle Søgaardens medlemmer bliver medlem af PL og kunne benytte sig af dennes ressourcer / 
tilbud. 
 
g. Hastighedsbegrænsende tiltag v/Henrik 
Henrik (100) har kontaktet Furesø Kommune og fået skriftligt svar. Den planlagte trafiktælling er 
forsinket, men forventes igangsat på et ikke nærmere defineret tidspunkt. 
 
Ad pkt 4 

Mandag d. 11 september 2017, kl 1930 hos Henrik (100). 

http://www.parcelhus.dk/

