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MEDLEMSUDSENDELSE JANUAR 2013 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer GODT NYTÅR! Hermed vedlægges:  

 Indbydelse til Fastelavnsfest 2013 

 Protokol fra den ordinære generalforsamling d. 22. marts 2012 

 Årsberetning 2011/12 

 

FASTELAVNSFEST 2013 

Foreningen afholder fastelavnsfest med tøndeslagning søndag d. 10. februar 2013 kl. 14.00  

Vi håber på at vejrguderne i år vil være os venlig stemt og glæder os til at se rigtig mange. 
Medlemmer uden børn eller børnebørn er også meget velkomne til at deltage eller ”kigge 
forbi”. 

BESTYRELSE m.m.  

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: 

Formand:  Claus Brask Thomsen, Søndervang 38  
Næstformand: Lisbeth Schäffer, Søndervang 37  
Kasserer:  Vibeke Øland, Søagervej 7A  
Sekretær:  Brian Skov Andersen, Søndervang 30 
Bestyrelsesmedlem og web-master: Erik Dau, Søagervej 5 

 
Hvis I sælger jeres ejendom, bedes I give Kasserer Vibeke Øland, Søagervej 7A, (e-mail: 
vpo@get2net.dk) besked, ligesom jeg vil bede nye ejere om at kontakte kassereren m.h.p. 
opdatering af foreningens medlemskartotek. Hvis navnet uden på kuverten er forkert (dvs. ikke 
er ejerens/ejernes) bedes I ligeledes give kassereren besked. Meddelelser må ikke skrives på 
girokortet til kontingentbetaling, da foreningen ikke modtager dette. 

KONTINGENTOPKRÆVNING VIA BETALINGSSERVICE  

For at lette administrationen og mindske omkostningerne for grundejerforeningen opfordres alle 
medlemmer til at tilmelde foreningens opkrævninger til Betalingsservice. Tilmelding kan ske 
ved betaling af kontingent eller via grundejerforeningens hjemmeside www.søager.dk.  

HJEMMESIDEN 

Foreningens hjemmeside www.søager.dk bliver løbende opdateret, således at vi forsøger at holde 

informationerne up-to-date. Her vil f.eks. information fra bestyrelsen, årsberetninger og 
generalforsamlingsreferater samt information om fastelavnsarrangement m.m. kunne findes. Ideer 
til forbedringer er altid velkomne! 

TIL HUNDEEJERE:  Husk at samle din hunds efterladenskaber op i en pose! 

Det er noget svineri at efterlade dem foran din nabos grund! 

 Vend...... 

http://www.søager.dk/
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MASKINPARK OG ANDRE AKTIVER 

Foreningen råder stadig over en ”Maskinpark” og medlemmerne kan derfor fortsat låne følgende 
mod et mindre gebyr: 

 ”Partytelt” med aftagelige sider 4 x 8 meter; reservation hos formanden (50 kr. for max. 3 dage) 

 ”Havepavillon” med aftagelige sider 3 x 9 meter (i ringe stand); reservation hos Kirsten Munck, 
Greve Strandvej 46, tlf. 31 75 80 90 (gratis udlån) 

 Havefræser 5 HK; reservation hos formanden (60 kr. for max. 3 dage) 

RABAT TIL FORENINGENS MEDLEMMER I SADOLIN FARVELAND I 
GREVE MIDTBY CENTER 

Foreningen har lavet en aftale med Sadolin Farveland i Greve Midtby Center om rabat til 
medlemmerne på indkøb af maling m.m. Sadolin Farveland i Greve Midtby Center giver 15% – 
25% rabat på de fleste varegrupper. Det eneste det kræver, er at medlemmet fremviser aftalen ved 
fremtidige indkøb eller siger før betaling at han/hun er medlem af Grundejerforeningen Søager. 

HÆKKE OG HEGN LANGS FORTOV 

Jeg får af og til spørgsmål om reglerne for nye hække og hegn langs fortov eller vej. Reglen er at 
hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere 
ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra fortovet 
eller vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinjen; dvs. i praksis skal 
en ny hæk plantes mindst 30 cm inden for skellet. 

Husk også at hække mod vej ifølge reglerne skal klippes ind til skellet således at 
fortovet er gangbart i hele sin bredde! 

 

Hvis det ikke er nok at klippe 
hækken en gang om året, dvs. 
inden Skt. Hans, skal ejeren klippe 
så tit det er nødvendigt for at holde 
fortovet frit. 

Sådan skal du klippe og beskære 
bevoksning og beplantning langs 
veje, fortove stier mv.: 

 
 
Husk stadig at køre forsigtigt på vejene i området. Der bor mange børn i foreningen og ofte 
er en hastighed på 50 km/t for hurtigt i forhold til forholdene på de små veje.  

Vis hensyn – Sænk farten! 
 
På bestyrelsens vegne og med ønsket om at resten af vinteren bliver mild uden for megen sne, 

Med venlig hilsen 
GRUNDEJERFORENINGEN ”SØAGER” 

 

Claus Brask Thomsen, Formand 


