
På generalforsamlingen i september 2020 blev det besluttet at A/H Søndergårdens bestyrelse 
kunne bruge 500.000 kr. på at give foreningens fællesarealer et tiltrængt løft. 
Bestyrelsen kontaktede en havearkitekt som lavede en skitse med ideer til området. 
Bestyrelsen valgte at dele fællesarealerne op i faser grundet budgettet. 
 
Fase 1. blev området ved værkstedet, da man her kunne tilgodese flest mulige medlemmer. Et 
skur på 57m2 i forlængelse af den eksisterende gamle bygning kom hurtigt i spil, da de frivillige 
brodrenge manglede et sted til at vedligeholde broen hele vinteren. I forlængelse af skuret var der 
plads til en pergola på 42m2 til medlemmer som benytter området ved værkstedet, legepladsen, 
petanque banerne og boldarealet. 
 
Forløbet var følgende: Opstart oktober 2020 
 

o Alle gamle som nye tegninger, dokumenter, lokalplan, fredninger, dræn, kloak, vand 
og el-oversigter blev gennemgået og tjekket op på. 

 
o Der blev indhentet total 19 tilbud med div. personlige fremvisninger af området. På 

asfaltbelægning, flisebelægning, træterrasse, dræn, skur, pergola, gartneropgaver 
og maleropgaver. Tilbagemeldinger til div. firmaer med tilbuddene. 

o Bestyrelsen lagde vægt på at benytte lokale håndværkere som havde et godt 
samarbejde og som før havde udført opgaver for og i Søndergården. 

 
o Tegninger af de nye bygninger til Dragør kommune og byggeudvalget blev udført af 

frivillige medlemmer. 
 

o Ansøgning om byggetilladelse. Fik godkendt og booket et virtuelt møde med Dragør 
kommune. (Coronaen)   

 
o Møder mellem byggeudvalget, Dragør kommune og bestyrelsen. Byggetilladelsen 

godkendt. 
 

o Informerer ud til Fyrrestien 2-8 og Markstien 1. Her har der været henvendelser fra 
2 medlemmer som ikke var enige om skellet, og mente at markvolden var fredet. 
Derfor har byggeudvalget, bestyrelsen og Dragør kommune lagt ekstra stort arbejde 
i opmålinger og fremskaffelse af gamle dokumenter. Bestyrelsen havde møde med 
Dragør kommune og fremviste hele området. 

o Som bekendt er oldtidsvolden, som ligger mellem parkeringspladsen og petanque 
banerne, legepladsen og hen til foreningshuset fredet. Vi må vedligeholde det, men 
ikke grave i det. 

o Markvolden som ligger i bag skellet mellem Fyrrestien og Tværstien  og foran 
Markstien 1 ud mod foreningshuset, er ikke fredet.  

 
o Drænudvalget i bestyrelsen afholdt møde med entreprenørerne.   

 
o Oprydning på hele området, bortkørsel til containerpladsen og flytning af materialer 

blev udført af frivillige. 
 

o Flytning af alle bådene hele 2 gange. For gartnerne og da drænet skulle etableres. 
Bådejerne blev kontaktet og hjalp til. 

 
o Gartneropgaverne blev udført med beskæringer af div. træer og rydninger af 

gammel beplantning på markvoldene. 



 
o Gennemgang af ny beplantning i samråd med gartner og bestilling af beplantning til 

senere levering. 
 

o Der blev afholdt budget møde. 
 

o Fjerne gammel flisebelægning, perlesten og jord og bortkørsel af dette. 
 

o Udgravning og etablering af nyt dræn og ny drænpumpe ved værkstedet, og det 
nye skur og pergola. Drænet er videreført i græsplænen foran alle bådene og koblet 
til den gamle drænpumpe ved foreningshuset. 

 
o Stabilgrus leveret og udjævnet. 

 
o Tømreren gik i gang med opførelsen af skuret og pergolaen. Her har det været 

vigtigt at tage udgangspunkt i den eksisterende bygning (værkstedet), at bibeholde 
samme højde og fald på tag på både skuret og pergolaen og ikke bygge 4,5 m til 
kip. Bagsiden på den gamle bygning er delvis udskiftet pga. råd.  

 
o Der blev holdt rejsegilde, dog kun for håndværkerne, ganske få fra byggeudvalget 

og fra bestyrelsen pga. coronaen. 
 

o Planlægning, indkaldelse til frivillige medlemmerne om hjælp til at få plantet den nye 
beplantning. (Corona restriktionerne fulgt) 

o Levering af planter. Stor tak til de ca. 17 frivillige medlemmer som trodsede nok den 
værst tænkelige vejrsituation længe, og fik sat ca. 100 stk. planter i jorden. 

o Der bliver leveret flere planter, når dette er muligt. 
 

o I skrivende stund forventes grus og flisebelægningen leveret i uge 16.  
 

o Maleropgaven af det nye skur, pergolaen og den gamle bygning (værkstedet) vil 
blive udført af malerfirma, når vejret tillader det.  

 
o Grundet coronaen har der været andre og flere udfordringer udover ved almindeligt 

byggeri.  
 
Vi glæder os til at medlemmerne kan tage fase 1 i brug. 
  
Fase 2. ligger ikke helt fast endnu, da den skal godkendes på generalforsamlingen som 
forhåbentligt bliver til august 2021.  

 
      

 
 


