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Referat fra ordinære Generalforsamling
 

i Grundejerforeningen ”Søager”

Mandag d. 26. marts 2009
 kl. 19:00 i Greve Borgerhus, Greveager 9

Antal fremmødte: 11 parceller deltog

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab 2008
4. Forslag til vedtægtsændringer
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for 2009
7. Valg
8. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen
9. Information samt debat om interesse for tilslutning til DONG Fibernet
10. Eventuelt

Formand Claus Brask Thomsen bød velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Til dirigent blev enstemmigt valgt Kirsten Munck, Greve Strandvej 46.
Hun  takkede  for  valget,  konstaterede  at  indkaldelsen  var  rettidigt  modtaget,  og  dermed  at 
generalforsamlingen var lovlig.

2. Protokol og beretning
- Protokol fra ordinær generalforsamling 10-03-2008

            Protokollen ønskedes ikke oplæst, og blev godkendt uden kommentarer. 

- Beretning 2008/09
Formanden afgav beretning. En parcelejer spurgte om det er muligt at opsætte vejchikaner 
for at nedsætte hastigheden på vejene. Formanden oplyste at en gruppe tidligere havde 
arbejdet med kommunen omkring dette spørgsmål, men at det dengang blev opgivet, da 
omkostninger  skal  bæres  af  grundejerforeningen/beboerne  og  det  var  for  dyrt  i  årlige 
omkostninger til kommunen. Årsberetningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Regnskab 2008
Kasserer Vibeke Øland fremlagde det reviderede regnskab for 2008. Det blev oplyst at en restance 
på 150 kr. skyldes en manglende kontingentbetaling samt et rykkergebyr herpå. Restancen er nu 
betalt. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

4. Forslag til vedtægtsændringer
Der var ikke stillet forslag til vedtægtsændringer.
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5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag til behandling på generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af kontingent for 2009
Kontingentet blev af bestyrelsen foreslået fastholdt på de nuværende 100 kr. pr. år. Dette
blev godkendt af generalforsamlingen.

7. Valg
Følgende var på valg:

• Kasserer Vibeke “Vips” Øland (villig til genvalg)
• Bestyrelsesmedlem Erik Dau (villig til genvalg)
• Bestyrelsesmedlem Thomas Jensen (villig til genvalg)
• Bestyrelsessuppleant Per Dan Larsen
• Revisor Kirsten Munck (villig til genvalg)
• Revisorsuppleant (for 1 år) Kirsten Andersen

Vibeke ”Vips” Øland, Søagervej 7A, blev genvalgt som kasserer.
Erik Dau, Søagervej 5, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Thomas Jensen, Søagervej 11, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Per Dan Larsen, Metavang 5, blev genvalgt som bestyrelsessuppleant uden at være til stede eller 
have givet forhåndstilsagn. Det er dog under forudsætning af at han modtager valget.
Kirsten Munck, Greve Strandvej 46, blev genvalgt som revisor.
Kirsten Andersen, Søndervang 41, blev genvalgt som revisorsuppleant for et år.

8. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen
Formanden foreslog at fastholde vederlaget uændret på 3.500 kr., hvilket blev vedtaget. Fordeling 
af vederlaget foretages af bestyrelsen. 

9. Information samt debat om interesse for tilslutning til Dong Fibernet
- Bestyrelsen  er  interesseret  i  en  tilkendegivelse  fra  generalforsamlingen  om  hvor  stor 

interesse der er blandt medlemmerne for en tilslutning til DONG Fibernet. En evt. tilslutning 
vil ikke ske igennem grundejerforeningen, men vil blive en individuel tilslutning pr. parcel, 
der ønsker en tilslutning.

Formanden fortalte lidt om Dong Energy’s gravearbejde ifm. nedlægning af luftkablerne samt om 
mulighederne ved at  tilslutte sig  det  nye fibernet.  Han uddelte information om ”Triple play via 
Fibernet” hentet fra Dong Energy’s hjemmeside, hvor mere information kan findes:
http://www.dongenergy.dk/privat/Fibernet/Pages/fibernet.aspx 
Det kræver en vedtægtsændring, hvis en tilslutning skal ske igennem grundejerforeningen. 
En anden mulighed er at de interesserede medlemmer danner en ”antenneforening”, der 
så laver en aftale med Dong Energy, og den sidste mulighed er at de enkelte parceller 
tilslutter sig enkeltvis til Dong Energy’s Fibernet. Det kræve dog at en hvis procentdel af 
parcellerne  (måske  30-40%)  tilslutter  sig  før  at  Dong  Energy  vil  tilbyde  Fibernet  til 
enkeltparceller
Hvis der er særligt mange interesserede beboere i et område, øger det muligheden for, at der 
tilbydes  Fibernet  i  området.  Bor  du  i  villa,  kan  du  helt  uforpligtende  skrive  dig  op  her: 
http://www.nesa.dk/fibernet/ftth_interesse_privat.htm?
tjek_vej=Søndervang&tjek_nr=38&tjek_postnr=2670
Blandt  de  fremmødte  var  der  stor  spredning  i  interessen  fra  ”ingen  interesse”  til  ”meget 
interesseret”. Ingen beslutning blev foretaget,  men bestyrelsen vil  løbende holde sig informeret 
omkring den videre udvikling og vil informere medlemmerne, hvis der kommer nogle planer om at 
udbyde Fibernet i vores område. De enkelte interesserede parceller opfordres til at melde sig på 
ovenstående link, for at vise Dong Energy interessen for at få Fibernet. 

http://www.nesa.dk/fibernet/ftth_interesse_privat.htm?tjek_vej=S%C3%B8ndervang&tjek_nr=38&tjek_postnr=2670
http://www.nesa.dk/fibernet/ftth_interesse_privat.htm?tjek_vej=S%C3%B8ndervang&tjek_nr=38&tjek_postnr=2670
http://www.nesa.dk/fibernet/ftth_interesse_privat.htm?tjek_vej=S%C3%B8ndervang&tjek_nr=38&tjek_postnr=2670
http://www.dongenergy.dk/privat/Fibernet/Pages/fibernet.aspx
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10. Eventuelt
En række emner blev diskuteret under dette punkt:

• Hvordan kan vi nedsætte farten på vejene? Specielt på Søagervej og Søndervang, hvor der 
er en del gennemkørende trafik. Ingen nye revolutionerende forslag blev dog foreslået.

• Er  det  muligt  at  opsætte  hundelorteposeaffaldsstativer?  Hvem  skal  sørge/betale  for 
tømning? Kan hundeejerne ikke benytte beboeres affaldsstativer, hvis de står ud til skellet? 
Vil beboerne blive sure over det?

• Nye sorte affaldsbeholdere til dagrenovation? Formanden har ikke hørt noget om 
det, men ifølge Greve Kommunes hjemmeside er det tilladt for beboerne at købe 
grønne 140 liters affaldsbeholdere til erstatning af affaldsstativer med sorte poser; 
se:  http://greve.dk/Greve/Borgerservice/Miljø%20og%20energi/Affald%20og
%20genbrug/Stativer%20og%20beholdere.aspx 

Greve, d. 3. november 2009

GRUNDEJERFORENINGEN ”SØAGER”

Claus Brask Thomsen
Formand
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