
Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården, torsdag d. 19. marts hos Finn på 
Nordea i Strandgade.

 Tilstede: Finn, Peter, Robert og Bjørn

Dagsorden: 

1.       Godkendelse af referat fra sidste møde: Bjørns referat blev godkendt

2.       Orientering fra fælles grundejerforeningsmøde: Bjørn orienterede på baggrund 
af tidligere udsendt eget referat.  Når det endelige referat fra initiativ gruppens møde 
modtages, vil vi sætte det på hjemmesiden. Der er planlagt endnu et møde i initiativ 
gruppen med henblik på at kunne forberede indlæg på de respektive 
grundejerforeninger i området.

3.       Orientering fra Digelaget (Peter): Digelaget har en forestående 
generalforsamling og en planlagt festlig indvielse med deltagelse af kommune 
repræsentanter og en pølsevogn. Mht. dato og tid henvises til digelagets hjemmeside. 
Der er takstændringer i betalingen/finansieringen af diget , nyt takstblad er på vel. 
Prisen for Søgårdens fælles arealer forventes at holde.

4.       Grusveje mm.: Vedligehold er bestilt, denne gang medtager vi Mudderklirevej 
efter anmodning fra beboere. Forventes færdigt i kommende uge.

a.       Stikveje til vandet: Bestyrelsen vil kontakte naboer med vegetation der breder 
sig ud over stikvejene. Dette punkt tages op på næste møde, om ca. én måned.

b.      Asfalt: Vores faste vognmand kontaktes for at få et tilbud på reparation af 
tilslutninger fra vejene til Gnibenvej.

c.       Bomme: Udskiftning af bomme er bestilt hos Byg & Bo. Finn følger op.

d.      Udhængsskabe: Indhold mangler, det forventes at design arbejdet han ske på 
næste møde hos Finn (d. 5. april).

e.      Væltet vejskilt ved Gåsegangen/Duevej: Forventes ordnet den 5. april af 
bestyrelsen. Planen er at mødes hos Finn kl. 10 med en drænspade.

f.        Joller i vandet : Med de nuværende regler , så er måden man sætter joller i 
vandet at anvende stikvejene og en jollevogn. Det vil være hensigtsmæssigt at 
indstille sig på at jollevogne skal have store hjul …

5.       Badebro: Peter og Carsten vil i forbindelse med indvielsen af diget forespørge 
om muligheder for en tilladelse til badebro, set i lyset af det uhensigtsmæssige 
resultat som vi får ud at de gældende standard regler.

a.       Ansøgning til kommunen: Afventer ovenstående

b.      Tilbud: Udsat til næste møde.



6.       Brønde, pumpehus, pumper: Bestyrelsen vil forsøge at fremskaffe nøgle til 
pumpestation (findes måske allerede) for således at kunne lave en fælles nøgleboks til
at lette muligheden for kontrol og genstart.

7.       Lukket Facebook-gruppe til foreningens medlemmer: Finn gennemfører en 
høring af foreningens medlemmer på kommende general forsamling.

8.       Økonomi : 

a.    Bestyrelsen fortsætter med en pengeanbringelse med kort bindingsperiode. 
Markedet vil fortsat blive overvåget for evt. bedre anbringelse.

b.      Betaling for dige (anlæg, vedligeholdelse): vedligeholds bidrag forventes 
uændret. Beholdninger i foreningen vil kunne finansiere dette in nogle år.

c.       Kontingent : Bestyrelsen foreslår dette uændret for næste periode.

9.       Kommende generalforsamling: Liste over de som er på valg til sommer 
udarbejdes på næste møde

a.       Valg til bestyrelsen:  Forberedes forventeligt på de 2 næste møder som er 
planagt inden generalforsamlingen.

b.      Udkast til beretning:  Foreslås forbedes i fælleskab i løbet af de 2 møder. På 
nuværende tidspunkt kan det noteres at regnskabet er godkendt af de 2 revisorer.
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Bjørn Johannsen


