
Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgaarden den 17 september 2014

Dette møde var det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling, 
derfor indledtes møde med bestyrelsens konstituering med nyvalgt formand og nye 
medlemmer. 

1. Konstituering
Formand: Tommy Byskov
Kasserer: Finn Nicolaisen
Næstformand: Carsten Borchorst
Sekretær: Bjørn Johannsen
Medlem: Peter Tinning
Suppleant: Robert Ploug Christoffersen
Suppleant : Max Olsen

Det konstateredes at Max Olsen desværre ikke havde modtaget invitation til 
mødet.

2. Foreningens økonomi: 

Status er OK mht. Beholdninger. Desværre betaler kun 50% af medlemmerne til 
tiden, således måtte der 17 rykkere til i år. Bestyrelsen fortsætter med sin 
opfordring til at man tilmelder sig PBS.

3. Vedr. Manglende referater fra sidste generalforsamling: 

Finn opdaterer hjemmesiden.

4. Foreningens drift:

Vedrørende vejbommenes tilstand så er et mangelsyn på vej. Det besluttedes at 
forny disse og tilbud indhentes til evt. Opsætning i oktober 2014.

Marinen er af Tommy adspurgt om anvendelse af deres ophalingsrampe til både. 
Det entydige svar er et nej til anvendelse af andre end marinen.

Vores udhængsskabe skal fornys. Tilbud på flytning ud ved bommene og nødvendig
reparation indhentes. Den ene af vejbommemmenes søjler skal bære 
udhængsskabet

Vedrørende indholdet til udhængsskabe, her skal der laves et udkast til statisk 
information i grafisk format. Layout sendes derefter til Tommy for opsætning.

Vejsyn skal gennemføres i efteråret 2014. Robert, Tommy og Peter forventes at 
gennemføre dette i uge 41-42 hvorefter sagen om vejenes istandsættelse styres af 
Finn.

Vores brønde i vejen til drænsystemet er under mistanke for skader påført af 
belastningen i forbindelse med digets etablering. Dette henhører under kommunen 
of derfor vil Tommy kontakte dem for at forlange stikprøver.



Det ses at grundejere efterlader haveaffald på områder hvor det ikke er tilladt. 
Tommy sender et pålæg til de pågældende.

Da vedtægterne indeholder en passus om frist for udsendelse af referater, blev alle
opfordret til a sikre denne frist.

5. Status på badebro initiativ:

Baseret på den viden der findes i bestyrelsen vedtoges at Tommy henvender sig til 
kommunen for at få at vide om vi må iht. reglerne. Vores argument overfor 
myndigheder må være at den besluttede ral-fodring uværgeligt medfører behov for
en passende overgang henover ral-bæltet. Bestyrelsen så på nogle forslag på 
konstruktion og priser. 

6. Opfordring vedr. Hjertestarter:

Tommy har et fast telefon nr. ved Gåsegangen3. Da han er godkendt af 
organisationen bag ’’112’’ kan dette evt. bruges for at få assistance. Så sæt en 
seddel synligt op med nr. 

59 32 75 03

Bestyrelsen


