
 

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag d. 4. juni kl. 17.00, Søgårdsvej 49. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

2. Økonomi. 

Saldoen er pt. 82.000 kr. Samt alle regninger er betalt.  

3. Status på vejsituationen og bord og bænke om søen. 

Der er lagt ekstra grus på ved Søgårdsvej 95 som var påpeget på vores årlige 

generalforsamling. Når vejen er kørt lidt til kommer der mere på uden binde middel. Der 

mangler fortsat at blive lagt på ved vendepladsen på Søknudevej.  

Projektet er færdigt med borde og bænke rundt om søen og det ser utroligt flot ud. 

Derudover har Varde Kommune lagt 175 tons stenmel på stierne rundt om sø og mose. 

Stor tak til arbejdsholdet omkring projektet.   

4. Status på fældning og nedskæring af træer på fællesarealer. 

Pt. vurderes alt ok.  

Men den enkelte grundejer børe selv være opmærksom på om der er noget der hænger 

ud over vejen, hele vejen rundt om deres egen grund. 

5. Drøftelse af om der er behov for opsætning af flere skilte ”hunde skal føres i snor”. 

Skiltet ved T-krydset fornyes. Samt der opfordres til Varde Kommune. Om at friske deres 

skilte som allerede står der.  

6. Drøftelse af om der skal ske flytning og evt. fornyelse af informationstavle. 

Det er besluttet at udskifte infotavlen. Samt den nærmere placering undersøges.   

7. Orientering om henvendelse fra Vardes Affalds Helte. 

Vi er blevet kontaktet vedr. affald uden vores grundejerforeningsområde. I den 

sammenhæng siger vi tak til alle jer der giver en hjælpende med oprydning omkring 

søen. 

8. Status på legeplads- herunder evt. udskiftning af stammer ved legeplads. 

Det er besluttet at udskifte disse pga. de trænger samt spændebåndene er ved at ruste 

op og opsætte natur sten i stedet. Vi får et tilbud fra TT fliser & anlæg.   

9. Eventuelt. 

Næste møde er fredag den 18-9-2020 kl. 16.00 hos Søvej 54. 

 

 

Referent  

Næstformand Claus Gaarde 


