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Protokol fra den ordinære Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Søager”  
 
Torsdag d. 30-03-2006 kl. 19:00 i Greve Borgerhus 
 

Antal fremmødte : 13 personer repræsenterende 10 parceller deltog 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Regnskab 2005 
4. Fastsættelse af kontingent for 2006 
5. Forslag til vedtægtsændringer 
6. Indkomne forslag 
7. Valg 
8. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen 
9. Eventuelt 

 
1. VALG AF DIRIGENT 

Til dirigent blev enstemmigt valgt Kirsten Munck, Greve Strandvej 46. 
Hun konstaterede at indkaldelsen var rettidigt modtaget, og dermed var 
generalforsamlingen lovlig. 

 
2. PROTOKOL OG BERETNING 

- Protokol fra ordinær generalforsamling 31-03-2005  
Protokollen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

- Beretning 2005/06 
Formanden afgav beretning. Efter et enkelt uddybende spørgsmål, samt en 
konstatering af at der havde været 84 tilmeldte til årets fastelavnsfest, blev 
årsberetningen godkendt. 

 
3. REGNSKAB 2005 

Kasserer Vibeke Øland fremlagde det reviderede regnskab for 2005, der var udsendt med 
indkaldelsen. Det blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 
4. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR 2006 

Kontingentet blev af bestyrelsen foreslået fastholdt på de nuværende 100 kr. pr. år. Dette 
blev godkendt af generalforsamlingen. 

 
5. FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER 

Der var ingen forslag til vedtægtsændringer. 
 
6. INDKOMNE FORSLAG 

Der var ikke indkommet nogle forslag til behandling på generalforsamlingen. 
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7.        Valg 
Følgende var på valg: 
• Formand  Claus Brask Thomsen Genvalgt 
• Bestyrelsesmedlem  Christian Ottosen (fraflyttet foreningen) 
• Bestyrelsessuppleant Søren Schouw Petersen 
• Bestyrelsessuppleant *) Henrik Gehlsen (fraflyttet foreningen) 
• Revisor Per Knudsen Genvalgt 
• Revisorsuppleant (for 1 år) Karina Nørgaard  
  
*) Da Henrik var valgt for perioden indtil marts 2007, vil den nyvalgte 
bestyrelsessuppleants valgperiode ligeledes slutte i marts 2007. 

 
Asger Ottar Alstrup, Søagervej 6 blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem i stedet for 
Christian Ottosen.  
Som ny bestyrelsessuppleant i stedet for Søren Schouw Petersen blev Jørgen-Ole 
Christensen, Metavang 17 valgt. 
Som ny bestyrelsessuppleant (for 1 år) i stedet for Henrik Gehlsen blev Per Dan Larsen, 
Metavang 5  valgt. 
Det var ikke muligt at vælge en revisorsuppleant på generalforsamlingen, og denne 
besluttede i stedet at formanden skal spørge Karina Nørgaard (der ikke var tilstede), om 
hun er villig til at fortsætte som revisorsuppleant. 

 
8. FASTSÆTTELSE AF VEDERLAG TIL BESTYRELSEN 

Fra flere medlemmers side blev det foreslået at bestyrelsen øgede indsatsen mht. 
foreningens hjemmeside www.søager.dk, og at web-masteren skulle gives et vederlag til 
dækning af diverse småudgifter. Det blev derfor foreslået at øge det samlede honorar til 
bestyrelsen, herunder til web-masteren, til totalt 3.500 kr./år, dog således at den endelige 
fordeling fortsat  foretages af bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog forslaget 
enstemmigt. 

 
9. EVENTUELT 

Kørsel med for høj fart på vejene blev endnu engang bragt op. Denne gang var det specifikt 
farten på de ”blinde” vejstykker Metavang ulige numre 3-17, hvor specielt en række unge 
kørere kører meget stærkt ned mod T-krydset, samt Søagervej 2-8 hvor en række beboere 
kører alt for stærkt ned mod krydset med Åvangsvej. Det er ikke brede veje vi bor på, og 
der er mange børn i området, så alle beboere skal hermed opfordres til at køre 
forsigtigt og med nedsat hastighed (< 40 km/t) ikke blot på disse vejstykker men på 
alle vejene i foreningens område. Vi vil meget nødigt se en alvorlig ulykke ske pga. 
kørsel med for høj hastighed!  
 
Initiativet fra Solrød Strands Grundejerforening omkring en protest mod en ny jernbane 
langs Køge Bugt motorvejen blev debatteret, og generalforsamlingen opfordrede 
bestyrelsen til at støtte initiativet. 

 
Da der ikke var flere emner, der ønskedes en debat om, takkede dirigenten for god ro og orden, og 
hun erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Greve d. 31-03-2006 Grundejerforeningen ”Søager” 
                                                                     Claus Brask Thomsen, Formand 


