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                 Greve d. 1. november 2007 

 

MEDLEMSUDSENDELSE NOVEMBER 2007 
Hermed vedlægges:  

• Girokort til indbetaling af kontingent for 2007.  
• Protokol fra den ordinære generalforsamling d. 21. marts 2007 
• Årsberetning 2006/07 

 

KONTINGENT FOR 2007 

Den ordinære generalforsamling d. 21. marts 2007 besluttede et uændret kontingent for 2007 på 
100,00 kr. Bemærk at betaling af kontingent for 2007 skal ske senest d. 1. december 2007 
v.h.a. vedlagte girokort. Brug oplysningerne nederst på girokortet ved betaling via Netbank. 

BESTYRELSE m.m.  

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: 

Formand :  Claus Brask Thomsen, Søndervang 38  
Næstformand : Jørgen-Ole Christensen, Metavang 17    
Kasserer :  Bjørn Werner, Ole Larsensvej 8  
Sekretær :  Asger Ottar Alstrup, Søagervej 6 
Bestyrelsesmedlem og web-master : Erik Dau, Søagervej 5 

 
Hvis I sælger jeres ejendom, bedes I give Kasserer Bjørn Werner, Ole Larsensvej 8, tlf.nr. 
43904192 (e-mail:  BWerner@mail.dk) besked, ligesom jeg vil bede nye ejere om at kontakte 
kassereren m.h.p. indmeldelse samt 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, da foreningen ikke modtager dette. 

HJEMMESIDEN 

Foreningens hjemmeside www.søager.dk bliver løbende opdateret, således at vi forsøger at 
holde informationerne up-to-date. Her vil f.eks. årsberetninger og generalforsamlingsreferater 
samt information om fastelavnsarrangement m.m. kunne findes. Ideer til forbedringer er altid 
velkomne! 

NYT REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE 

Greve Kommunes Teknik- og Miljøudvalg vedtog den 11. september 2007 et nyt regulativ for 
vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Greve Kommune. Det betyder bl.a. 
at der kun ryddes sne/saltes på de mindste boligveje, herunder stikveje, hverdage mellem kl. 07 
og kl. 15:30, mens fordelingsveje og stamveje ryddes/saltes alle dage mellem kl. 05 og kl. 22. 
Regulativet og beskrivelse af kommunens serviceniveau, herunder kort bilag med vinterkategorier, 
kan læses på kommunens hjemmeside www.greve.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: 

• ”Lux Pavillon” 4 x 8 meter; reservation hos formanden (50 kr. for max. 3 dage) 

• Partytelt 3 x 9 meter; reservation hos Kirsten Munck, Greve Strandvej 46, tlf. 43 60 03 12 
(50 kr. for max. 3 dage) 

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

• Højtryksspuler; reservation hos formanden (60 kr. for max. 3 dage) 

• Kloakrensesplit; reservation hos Kaj Pedersen, Ole Larsensvej 10, tlf. 43 90 16 25 (gratis 
udlån) 

RABAT TIL FORENINGENS MEDLEMMER I SADOLIN-GLOSTRUP 

Foreningen har stadig en aftale med Sadolin-Glostrup om rabat til medlemmerne på indkøb af 
maling m.m. Sadolin-Glostrup giver 15% – 25% rabat på de fleste varegrupper. Det eneste det 
kræver er at medlemmet fremviser et købekort. Dette kan fås hos formanden, hvor også mere 
information om aftalen kan indhentes. 

KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER 

Planen er at DONG Energy i løbet af 2008 vil kabellægge luftledningerne på vores veje og 
samtidig opsætte nye lysmaster samt fremføre fibernet til de beboer, det ønsker (og betaler for) 
dette. Jeg har desværre ikke en mere præcis tidsplan, men planlægningen er allerede begyndt og 
flere beboere er også blevet kontaktet. Visse gener må forventes, bl.a. vil hække der rager ud 
over skel mod vej muligvis blive fjernet for at give plads til jordkablerne. 

Hvis I i øvrigt har spørgsmål til bestyrelsen er I altid velkomne til at kontakte mig eller et af de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Der er kommet ny asfaltbelægning på Søagervej, Åvangsvej og Ole Larsensvej, men 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! 
 
Husk også at hække mod vej ifølge reglerne skal klippes således at fortovet er 
gangbart i hele sin bredde! 

På bestyrelsens vegne og med ønsket om en mild vinter uden for megen sne, 

Med venlig hilsen 
GRUNDEJERFORENINGEN ”SØAGER” 

 


