
Grundejerforeningen Søgaarden, Gniben
Grundejerforeningen Søgaarden, Gniben

Dagsorden/Referat fra bestyrelsesmøde
Dato og tid: Torsdag d. 27. Aug. 2020
Sted: Telefonmøde kl. 20.00

Niels J. Kindberg (formand)

Søren Helstrup Gregersen (kasserer)

Bjørn B. Johannsen (næstformand)

Just Warrer Hornbæk (sekretær)

Lene Hjelm Poulsen (medlem)

Afbud/fraværende: 
Referent: Just
Dagsorden:

1. Kort velkommen og introduktion/opstart

2. Igangværende opgaver: er der igangværende opgaver som overtages af den nye 
bestyrelse?

3. Nye opgaver: hvordan ønsker vi at håndtere det to punkter der blev nævnt under 
"eventuelt" på Generalforsamlingen (Støvbinder OG Badebro)?

4. Evt.

Jeg er umiddelbart positiv overfor at fortsætte traditionen om at suppleanter inviteres med til 
deltagelse i bestyrelsesmøderne (uden stemmeret), men tænker at vi drøfter dette i 
bestyrelsen på vores første møde - og hvis der er stemning herfor, så inviteres suppleanter 
med fremover.

Referat: Ansvarlig: Frist:
1. Kort velkommen og introduktion/opstart

Velkommen til den nye bestyrelse og tak til den gamle.

Det blev oplyst at vores Webmaster vil sørge for mail-
forwarding til bestyrelsesmedlemmernes private email af de 
emails der modtages på foreningens ”bestyrelses-email-
adresse”, og andet praktisk til de nye i bestyrelsen. Web siden 
bliver opdateret med den på Generalforsamlingen valgte 
bestyrelses kontaktdetaljer.

Bestyrelsesmøder vil blive gennemført enten som fysiske møder 
eller som virtuelt møde via internettet.

Niels

2. Igangværende opgaver

Vedligehold af veje.

- Nye udhæng skilte er opsat
- Vejskilte er fornyet, flere kan komme til senere.
- Beskæringskampagnen vil blive gentaget for at komme helt 

i mål.

Bjørn



Generelt står det fint til med vejene, dog skal der nok i 2021 
hældes en 3-400 tons mere grus på vejnettet for at bibeholde 
den ideelle hældning for at vand ikke samler sig.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte vores ordning med ”vej 
team” og vores samarbejde med vognmand Flemming 
Thorsen.

Dræn og pumper.

- Duevej 1 og 3 har problemer med drænrørene som 
Kommunen/Odsherred Forsyning skal foretage vedligehold 
på.

- Pumpestationen vedligeholdes også af Odsherred 
Forsyning.

Der skal foretages en viden overlevering fra tidligere formand 
Finn som tidligere har stået for dræn og pumper.

Niels

3. Nye opgaver:

Støvbinder

- Det valgte materiale magnesiumclorid af en teknisk 
karakter er valgt meget lignende det vores nabo 
grundejerforeninger bruger.

- Data og produkt blad på dette produkt vil blive lagt på 
hjemmesiden, ligesom bestyrelsen vil arbejde på en 
redegørelse/informationsskrivelse.

Badebro og lignende

- Der er forslag om badebro. 
- Evt. borde/bænke.
- Evt. slæbested på kattegatsiden.

De nuværende vedtægter indeholder ikke strand/havarealer, så 
det er umiddelbart ikke en formel bestyrelsesopgave på 
nuværende tidspunkt, men Bestyrelsen støtter forslag om 
nedsættelse af en arbejdsgruppe/strandudvalg og der bør være 
mindst et bestyrelsesmedlem i gruppen. Det kunne være 
ønskeligt med flere deltagere. Just deltager og kontakter 
Carsten (forslagsstiller) derom.

Grundejerforeningen har offentlige områder ved nedgang fra 
Engvibevej, Gåsegangen og Strandmågevej.

Lene og 
Bjørn

Carsten 
Borchhorst 
og Just

4. Eventuelt
Bestyrelsen besluttede at fra næste møde vil suppleanterne blive 
invitereret med på bestyrelsesmøderne (uden stemmeret).

Ingeline Bonde (suppleant)
Jørn Andersen (suppleant)

Udarbejdelse af et matrikelkort beregnet til websiden hvor grænserne 
på grundejerforeningen er optegnet.

 

Niels

Just

5. Næste bestyrelsesmøde

Fysisk møde i eller omkring efterårsferien, Dato vælges ved 
tilmelding.

Niels


