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MEDLEMSUDSENDELSE OKTOBER 2005 

Hermed vedlægges:  
• Girokort til indbetaling af kontingent for 2005.  
• Protokol fra generalforsamlingen 
• Årsberetning 2004/05 

 

KONTINGENT FOR 2005 

Den ordinære generalforsamling d. 31 marts 2005 besluttede et uændret kontingent for 2005 på 
100,00 kr. Bemærk at betaling af kontingent for 2005 skal ske senest d. 10. november 2005 
v.h.a. vedlagte girokort ! 

 

BESTYRELSE m.m.  

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: 

Formand :  Claus Brask Thomsen, Søndervang 38  
Næstformand : Erik Dau, Søagervej 5  
Kasserer :  Vibeke Øland, Søagervej 7A  
Sekretær :  Christian Ottosen, Søndervang 51 
Bestyrelsesmedlem : Per Rosenkrantz, Åvangsvej 17   

 
Med udgangen af august måned har Christian Ottosen forladt bestyrelsen, da han har solgt sit hus 
og er flyttet. Ligeledes har bestyrelsessuppleant Henrik Gehlsen forladt foreningen, da han også 
er flyttet. 

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. 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. 

 

OVERFLYTNING AF MEDLEMMER IMELLEM 
GRUNDEJERFORENINGERNE ”SØAGER” OG ”ROSENVANG” 

Konklusionen af diskussionen omkring dette emne på vores generalforsamling blev overleveret til 
”Rosenvangs” formand, og efterfølgende skulle forslaget behandles på deres generalforsamling. 
Jeg har ikke hørt mere til sagen siden, så de har nok taget vores noget reserverede holdning til 
efterretning. 
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MASKINPARK OG ANDRE AKTIVER 

Foreningen har indkøbt en ny ”Lux Pavillon” på 4 x 8 meter. Det er ikke i en professionel 
udlejningskvalitet, men det er i en væsentlig bedre kvalitet end vores ”gamle” partytelt. Bl.a. har 
det et kraftigere stativ med en bundramme, således at det lukkes tæt ved jorden. Teltet kan lånes 
af medlemmerne mod et gebyr på 50 kr. for max. 3 dage. Reservation hos formanden. 

Foreningen råder stadig over den gamle ”Maskinpark” og medlemmerne kan derfor nu 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 

Som omtalt på generalforsamlingen har foreningen lavet 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. 

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

 
Husk 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, 

Med venlig hilsen 
GRUNDEJERFORENINGEN ”SØAGER” 

 

Claus Brask Thomsen 
Formand 


