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MEDLEMSUDSENDELSE AUGUST 2015 

 

FEJLAGTIG EKSTRA KONTINGENTOPKRÆVNING 

Foreningen foretager kontingentopkrævning igennem Nets, Ved en fejl er kontingentopkrævningen 
pr. 1. september 2014 blevet gentaget pr. 1. september 2015. Bestyrelsen beklager og 
undskylder denne fejl!  

Hvis du allerede har betalt kontingent for 2015 (opkrævet pr. 1. juli 2015), skal du selvfølgelig ikke 
betale en gang til i år. Du skal gøre en af følgende handlinger for ikke at betale igen: 

- Har du modtaget et girokort fra Nets skal du blot rive dette i stykker 

- Har du tilmeldt kontingentopkrævninger fra Grundejerforeningen Søager til 
Betalingsservice, skal du senest mandag d. 31. august gå ind i din Netbank og afvise/slette 
betalingen på kr. 150, der er sat til d. 1. september 

Hvis du endnu ikke har betalt kontingent for 2015 skal du blot betale den opkrævning, som du 
netop har modtaget! 

Hvis du af en eller anden grund har betalt opkrævningen, betaler foreningen selvfølgelig pengene 
tilbage til dig. Det kræver blot at du giver besked til vores Kasserer med oplysning om din banks 
Reg.nr. og Kontonr.  
Beskeden skal du give til: 
 Kasserer Brian Skov Andersen 
 E-mail: kasserer@søager.dk eller bria@nykredit.dk  
 Mobiltelefon: 28 96 20 51 
 

BESTYRELSE m.m.  

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: 

Formand:  Claus Brask Thomsen, Søndervang 38  
Næstformand: David Schäffer, Søndervang 35  
Kasserer:  Brian Skov Andersen, Søndervang 30 
Sekretær:  Alexis Brian Frantzoulis, Ole Larsensvej 18 
Bestyrelsesmedlem og web-master: Stig Irming-Pedersen, Ole Larsensvej 6 

 
Hvis I sælger jeres ejendom, bedes I give Brian Skov Andersen, Søndervang 30, 
(email:kasserer@søager.dk) besked, ligesom jeg vil bede nye ejere om at kontakte kassereren 
m.h.p. opdatering af foreningens medlemskartotek.  

Med venlig hilsen 
GRUNDEJERFORENINGEN ”SØAGER” 

 

Claus Brask Thomsen, Formand 
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