
Bestyrelsesmøde i G/F Søgården d. 13. april 2020 klokken 10.00 
 
Mødet blev afholdt pr. telefon. Alle deltog. 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde (d. 9. februar 2020) 
2. Konstitution af bestyrelsen efter at Jan Stjernebjerg er trådt ud 
3. Gensidig information 
4. Ejerskifter siden bestyrelsesmødet i februar (Søren) 
5. Status på grusvejene (Bjørn og Søren) 
6. Status på dræn og pumper samt pumpehus (Finn) 
7. Status på problemerne med dårlige udsigtsforhold ved udkørsel fra grusvejene til Gnibenvejen 
8. Status på udskiftning af defekte/slidte skilte i foreningens område 
9. Status på udskiftning af opslagskasserne og opdatering af indhold  
10. Forberedelse af generalforsamlingen d. 7. juni 

a. Valg af formand og to medlemmer. Finn, Bjørn og Anni er på valg. Finn og Anni ønsker ikke 
genopstilling. Jan Stjernebjerg er udtrådt ekstraordinært grundet travlhed i sit firma. Status 
på arbejdet med at finde medlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen 

b. Valg af suppleanter. Jan Leergard ønsker ikke at genopstille. Status på arbejdet med at 
finde ny suppleant 

c. Valg af revisorer 
d. Valg af dirigent og referent. Status på arbejdet med at finde dirigent og referent 
e. Sørens forslag til budget 2020 og arbejdsbudget 2021 
f. Har bestyrelsen forslag til generalforsamlingen? 
g. Udsendelse af indkaldelse 

11. Evt.  
 
Bestyrelsens fokusområder i 2019-2020 er følgende: 

• Fortsætte opkvalificeringen af vejene, herunder opstart af behandling med vejbinder. Muligt skrab 
af rabatter 

• Afholde kursus i førstehjælp hvis der er tilstrækkelig interesse herfor blandt medlemmerne 

• Påse at medlemmerne overholder kommunens retningslinjer om beskæring mod skel 

• Sikre højere sikkerhed ved udkørsel til Gnibenvejen fra grusvejene 

• Udskifte skilte hvor der er behov 

• Dialog med kommunen vedr. pumpehuset og dræn i vejene 
 

 
 

Referat 
 

Ad 1) Referatet fra bestyrelsesmødet d. 9. februar 2020 blev godkendt 

Ad 2) Jan Stjernebjerg har meddelt bestyrelsen, at han desværre må trække sig fra bestyrelsen grundet 
travlhed i sin virksomhed. Suppleant Jan Lergard fra Rylevej 4 indtræder i bestyrelsen 

Ad 3) Søren beretter at alle på nær 5 medlemmer har betalt kontingent. Disse rykkes for betalingen 

Ad 4) Der har ingen ejerskifter været siden seneste bestyrelsesmøde 



Ad 5) Vinterens nedbør har været hård ved grusvejene, men takket være Vejteamets og andre 
medlemmers arbejde med opfyldning af hullerne, fremstår vejene nu i god form. Foreningens 
vognmand vil i løbet af april/maj skrabe vejene og tilføre en del materiale til vejene. Bjørn har 
dialogen med vognmanden  

Ad 6) Finn har en god dialog med Odsherred Forsyning (OF) vedrørende dræn og pumpehus. OF lovede i 
februar at fremkomme med en plan for vedligeholdelse og reparation af dræn og pumpehus i 
2020. Finn har endnu ikke modtaget planen, og rykker (er sket 17. april) OF for planen  

Ad 7) Oversigtsforholdene ved udkørsel fra grusvejene til Gnibenvejen er blevet bedre, men 1-2 
medlemmer mangler at beskære lidt. Finn kontakter de pågældende 

Ad 8) Søren har indkøbt 7 nye vejskilte til erstatning for slidte og bøjede skilte. Søren har i april opsat de 
nye skilte. Flere skilte med fartbegrænsning (20 km/t) trænger til udskiftning. Bjørn kontakter i 
april Odsherred Kommune vedr. vores beføjelser til at udskifte/opsætte skilte  

Ad 9) Bjørn har indkøbt nye aluminiumskasser til stikvejene og laver ”skelet” til bagsiden, så kasserne 
kan hænges op på stolperne. Lene fra Duevej 7 har i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet to 
plancher, der skal erstatte den nuværende information i kasserne 
  

Ad 10) a og b. Bjørn genopstiller til bestyrelsen. Finn arbejder videre med at finde medlemmer, der har 
interesse i at stille op til bestyrelsen eller som suppleant. 

 c. Foreningens to revisorer genopstiller 
 d. Forslag til dirigent er fundet. Arbejdet med at finde en referent fortsætter 
 e. Sørens forslag til budget 2020 og arbejdsbudget 2021 blev godkendt med en enkelt ændring til 

arbejdsbudgettet. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2021. 
 f.  Bestyrelsen har ingen forslag til generalforsamlingen 
 g. Finn forestår udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen, der er planlagt til d. 7. juni. D. 

12. maj besluttes på et kort telefonisk bestyrelsesmøde, om datoen kan fastholdes, eller om 
generalforsamlingen skal udsættes grundet corona-situationen 

Ad 11) Intet at bemærke  
       
 
For referatet: Finn 
 


