
Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Søgården den 3. marts 2014. 

 

Følgende punkter blev behandlet. 

1. Økonomi: status, salg af grunde. 

2. Veje: status. 

3. Anden aktivitet i grundejerforeningen (dige, opmåling ag grunde etc.) 

4. Generalforsamlingen: Plan for forberedelser, årlig rapport, oplæg fra bestyrelsen til 

generalforsamlingen, udsendelse af indkaldelse, tjek af lokalebestilling og materiel til dagen, ny 

formand. 

5. Andre punkter (status over e-mailadresser) 

 

Til stede: Birgitte, Finn, Carsten, Kirsten, Bjørn, Robert, Peter (referat) 

 

1. Finn fremlægger årsregnskab for 2013. Det ser meget fint ud, med en egenkapital på kr. 

197.273,15. Herefter fremlægger Finn Budget for 2014, og arbejdsbudget for 2015. Begge 

budgetter udviser et mindre underskud, så det er ikke umuligt at der fremover vil komme en 

mindre kontingent stigning. 

 

2. Vejene skal genoprettes, når diget er færdigt. Dette påhviler entreprenøren. Men vi må nok 

påregne, at der alligevel bliver noget arbejde med vejene. Bestyrelsen har modtaget en mail fra 

Tommy Byskov ang. vores dræn. Han mener at der kan være fare for at drænene kan være trykket 

flade efter den megen kørsel med tunge kørertøjer, så der bør foretages en undersøgelse af 

drænrørene. Dette sender Birgitte videre til digelaget. 

 

 

3. Entreprenøren forventer, at diget er færdigt ved udgangen af uge 10. Der er et privat initiativ i gang 

for at få opmålt kystgrundene, da havet efterhånden har spist en stor del af dem. 

 

4. Generalforsamlingen er den 1. juni, i Odden forsamlingshus. 

Vi skal huske, at de, der får indkaldelsen til generalforsamlingen i fysisk form, skal have en reminder 

om, at vi meget gerne vil have deres e-mailadresse, da det letter bestyrelsens arbejde betydeligt. 

Birgitte ordner: Dagsorden, beretning, lokale og bestilling af morgenmad. 

Finn ordner regnskab og budgetter. 

Til næste møde, onsdag den 7. maj hos Finn (Nordea) kl. 17.00, her samler og udsender vi 

indkaldelser til generalforsamlingen. 

 

5. Vi mangler ca. 40 e-mail adresser fra grundejerne. 

 

Hilsen  

Peter Tinning   


