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Protokol fra den ordinære Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Søager” 
 
Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19:00 i Greve Borgerhus, Greveager 9 
 
Antal fremmødte: 12 personer repræsenterende 10 parceller deltog 
 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Regnskab 2012 
4. Forslag til vedtægtsændringer 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent for 2013 
7. Valg 
8. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen 
9. Information og diskussion om nabohjælp.dk 
10. Eventuelt 
 
 
Formand Claus Brask Thomsen bød velkommen til generalforsamlingen. 
 
1. Valg af dirigent 
Til dirigent blev enstemmigt valgt Brian Skov Andersen, Søndervang 30. 
Brian takkede for valget, konstaterede at indkaldelsen var rettidigt modtaget, og dermed at 
generalforsamlingen var lovlig. 
 
2. Protokol og beretning 
- Protokol fra ordinær generalforsamling 22. marts 2012 
Protokollen var delt ud med generalforsamlingsindkaldelsen og ønskedes derfor ikke oplæst. Den 
blev godkendt uden kommentarer.  
 
- Beretning 2012/13 
Formanden afgav beretning. Der var ingen kommentarer, hvorefter årsberetningen blev 
enstemmigt godkendt. 
 
3. Regnskab 2012 
Kasserer Vibeke Øland fremlagde det reviderede regnskab for 2012. Udgifterne er blevet holdt 
nede, hvorfor regnskabet udviste et pænt overskud. 
Bestyrelsen foreslog at der fremover vil blive pålagt et rykkergebyr på kr. 50 ved udsendelse af 
rykker, da PBS opkræver et gebyr for hver udsendelse. Dette blev godkendt.  
Et medlem fremlagde forslag om at placere nogle at foreningens midler på en højrente konto, for at 
opnå bedre forrentning. Dette vil formanden undersøge. 
Formanden opfordrede igen medlemmerne til at blive tilmeldt BetalingsService, hvilket vil 
nedbringe størrelsen af PBS gebyret for foreningen. 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 
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4. Forslag til vedtægtsændringer 
Der var ikke stillet forslag til vedtægtsændringer. 
 
5. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
6. Fastsættelse af kontingent for 2013 
Bestyrelsen fremlagde forslag om at kontingentet forsatte med kr. 150 pr. år.  
Dette blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 
 
7. Valg 
Følgende var på valg: 

 Kasserer  Vibeke “Vips” Øland  (villig til genvalg) 

 Bestyrelsesmedlem  Erik Dau  

 Bestyrelsesmedlem  Lisbeth Schäffer (villig til genvalg) 

 Bestyrelsessuppleant Per Dan Larsen  

 Revisor Kirsten Munck (villig til genvalg) 

 Revisorsuppleant (for 1 år) Kirsten Andersen 
 
 
Alle valg blev foretaget med enstemmighed. Resultatet af valget blev: 
Vibeke ”Vips” Øland, Søagervej 7A, blev genvalgt som kasserer. 
Lisbeth Schäffer, Søndervang 37, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
Kirsten Munck, Greve Strandvej 46, blev genvalgt som revisor. 
Kirsten Andersen, Søndervang 41, blev genvalgt som revisorsuppleant for et år. 
Det var ikke muligt iblandt de resterende deltagere i generalforsamlingen at vælge det andet 
bestyrelsesmedlem samt en bestyrelsessuppleant, hvorfor disse to poster vil være ubesat. 
 
Formanden takkede Erik Dau for hans mangeårige deltagelse i bestyrelsen, samt for hans virke 
som webmaster for foreningen. 
 
8. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen 
Der blev fra bestyrelsens side fremsat forslag om at det samlede vederlag til bestyrelsen 
fastholdes på kr. 4.500,- pr. år.  
Dette blev enstemmigt vedtaget. 
Fordeling af vederlaget foretages af bestyrelsen.  
 
9. Information og diskussion om nabohjælp.dk 
Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden har lavet en ny hjemmeside, nabohjælp.dk, og en ny 
”Nabohjælps-app”. 
Generalforsamlingen drøftede NABOHJÆLP-konceptet. Formanden havde bestilt en folder 
omkring det opdaterede koncept, men den var desværre endnu ikke kommet. Folderen vil blive 
uddelt til alle medlemmer på et senere tidspunkt. 
Fra bestyrelsens side blev der opfordret til at vi fortsat holder øjne og øre åbne, og hvis vi ser 
noget mistænkeligt i området, så ring til politiet; hellere en gang for meget end en gang for lidt! 
 
10. Eventuelt 

 Et medlem fremkom med en ide om at foreningen ”lejer” en julemand, som de enkelte 
medlemmer så kan booke sig ind på d. 24. december. Det vil blive undersøgt hvad det vil 
koste. 

http://www.nabohjælp.dk/
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 Grundejerforeningen har lavet en rabataftale med Sadolin Farveland i Greve Midtby Center, 
ifølge hvilken medlemmerne får op til 25 % rabat på de fleste malingtyper og 
vægbeklædning. Mere information om ordningen findes på foreningens hjemmeside. 
Grundejerforeningen har også stadig den gamle rabataftale med Sadolin Glostrup, 
Hovedvejen 65. Mere information om denne fås hos formanden.. 

 
 
Da der ikke var flere emner der ønskedes debatteret takkede formanden Brian for hans ledelse af 
generalforsamlingen og deltagerne for god ro og orden. 

 
 

Greve, d. 28. maj 2013 
 

 
GRUNDEJERFORENINGEN ”SØAGER” 

 
 

Brian Skov Andersen 
Sekretær 

 
 
Følgende var tilstede på generalforsamlingen: 
Kirsten Munck Greve Strandvej 46 
Yonne Dau Søagervej 5 
Erik Dau  Søagervej 5 
Vibeke Øland Søagervej 7A 
Brian Andersen Søndervang 30 
Inge Ardal Søndervang 34 
Hans Lau Søndervang 36 
Lisbeth Schäffer Søndervang 37 
Jannie W. Thomsen Søndervang 38 
Claus Brask Thomsen Søndervang 38 
Kirsten Andersen Søndervang 41 
Jan Holle Metavang 4 


