VELKOMMEN
Nogle steder i verden har man den skik, at
alle naboer møder op hos de nyindflyttede
og hilser velkommen.
Det er der ikke tradition for i Danmark, men
med denne lille folder vil bestyrelsen i
Søgårdens Grundejerforening byde jer
velkommen. Samtidig giver vi jer nogle
informationer om foreningen, fælles
aktiviteter og de særlige forhold, som gælder
for Søgårdens Grundejerforening.
Forhåbentlig kan folderen medvirke til, at I
hurtigt finder jer godt til rette.
På grundejerforeningens hjemmeside
www.soegaardensgf.dk kan du finde flere
informationer, fx også folderen ’Du er ikke
alene’ om god naboskik.
FAKTA OM FORENINGEN
Søgårdens Grundejerforening har 165
medlemmer. Foreningens vigtigste opgave er
at varetage medlemmernes interesse som
grundejere i området. Grundejerforeningen
er forhandlingsberettiget part udadtil, fx over
for Furesø Kommune.
Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse
på 7 medlemmer, der på skift er på valg
hvert 2. år.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen,
der er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamling afholdes hvert år i marts.
Kontingentet er indtil videre suspenderet,
idet omkostningerne ved foreningens drift
dækkes af lejeindtægterne fra bådpladsen og
det éngangs-indskud til foreningen, som nye
medlemmer betaler. Det udgør p.t. kr. 8.000.
BÅDPLADS
Foreningens medlemmer har ret til at benytte
grundejerforeningens bådplads, beliggende
med direkte adgang til Furesøen, som en
privat enklave i det offentligt ejede fredede
areal omkring Høje Klint.
Det er muligt for foreningens medlemmer at
opbevare fx kanoer, kajakker og små både på
bådpladsen.
På bådpladsen findes desuden et hus med
opbevaringsplads til bådgrej.
Opbevaringsplads, skabe til grej, bådplads
etc. kan udelukkende lejes af foreningens
medlemmer. Der betales en mindre årlig leje.
Al henlæggelse af både m.m. skal meddeles
til det medlem af foreningen, der har med
bådpladsens daglige drift at gøre.
AKTIVITETER
Grundejerforeningen afholder en række
gratis aktiviteter for medlemmerne, hvor der
traditionelt er mange deltagere – BÅDE børn
og voksne.
Nærmere oplysning om dato og tidspunkt
udsendes løbende:






I februar/marts måned afholdes
fastelavnstøndeslagning på bådpladsen
I juni måned afholdes Sankt Hans-bål på Høje
Klint
I august måned afholdes en sommer-grillfest på
Bådpladsen
I løbet af året afholdes 1-2 arbejdsdage på
Bådpladsen

OMRÅDET
Parcellerne i foreningen er udstykket fra
”Søgården”. Den oprindelige gård
”Søgården” er for længst revet ned, og
Blindehjemmet ”Solgaven” er bygget, hvor
hoved- og avls- bygningerne lå. Enkelte
parceller er udstykket fra ”Brudegården” i
Stavnsholt Landsby.
Søgårdens udstykning er beliggende i ét af
Københavnsområdets mest attraktive
naturområder. Det giver mulighed for store
naturoplevelser, men rummer samtidig
tilsvarende forpligtelser ift. vedligehold og
bevarelse.
I Furesø Kommunes lokalplaner er hensynet
til miljøet understreget af bestemmelser, der
skal sikre bevarelsen af naturen mest muligt.
Som eksempel kan nævnes forpligtelser til,
at alle vore hegn skal være grønne, dvs. at
der skal være hæk, buske etc. og ikke
plankeværk.
Grønne hegn etc. står specificeret i ’Partiel
byplanvedtægt nr. 6’, som kan findes på
hjemmesiden.
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