
Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-09-2012.  
 

Tilstede:  Ole (7), John (33), Klaus (79), Torben (51), Connie (41)  

og Morten (67) 

Afbud:  Per (77), Dan (75) 

Fraværende:  

 

  Action Timing 

1. ARBEJDSOPGAVER TIL ARBEJDSDAGEN 

 

Arbejdsopgaver til arbejdsdagen blev fastlagt og fordelt. 

 

  

2. VALG AF REFERANT 

 

Morten (67) er referent til mødet. 

 

 

 

Morten 

 

 

 

3. GODKENDELSE AF REFERAT 

 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

  

4. ORIENTERING & STATUS 

 

Generelt – Morten (67) 

Det er bestyrelsens opgave at holde adresselisten hos 

Parcelhusejernes landsforening (PL) ajour. Ole fremsender e 

ny adresseliste 

 

Økonomi – Ole (7) 

Saldo 187.000 

 

Nabolisten – Connie (41) 

Første udgave sendt ud. Forsøger at få lidt flere med.19 af 48 

tilmeldt. 

 

Fællesgrundejerforeningen (FG) – Morten (67) 

FG’s udgifter til gartner stiger meget. Bestyrelsen forslår at 

FG ser på om de kan reduceres evt. ved et samlet udbud for 

hele området. 

 

Nyhedsbrev – Morten (67) 

Idéer til nyhedsbrevet: 

 omtale ”Mit hus” bladet i nyhedsbrevet. Da det er de 

færreste husejer der er klar over at vi er medlem af PL 

og hvad det betyder. Måske en ”Ny Ejer” 

skrivelse/hæfte. 

 Hvem ringer man til når der er en vejbelysnings lampe 

som ikke lyser? – DONG. 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 

 



Side 2 

5. BESTYRELSENS ARBEJDSOPGAVER 

 

Ole spørger Dan om han ønsker at være bestyrelsens 

suppleant i FG og overtage opgaven efter Steen. 

Hvis Dan ikke ønsker opgaven, deltager Torben med Ole som 

ekstra suppleant. 

Næste møde i FG d. 10/10 og 13/3-2013. 

 

  

6. FÆLLESAREALERNE 

 

Der er indkommet et tilbud fra HedeDanmark på oprensning 

af søerne. Tilbuddet rejste nogle spørgsmål, som Ole forsøger 

at få svar på hos Hededanmark. 

Mere på næste møde. 

 

  

7. SOLCELLER 

 

Der er ingen restriktioner mht. opsætning af solceller og 

solfangere på Sølodden. Der skal ikke søge tilladelse hos 

kommunen. 

 

  

8. EVENTUELT 

 

  

 

Forfattet af Morten Sørensen d. 08-10-2012 

 

 

 

Næste møde: Onsdag d. 14/11 kl. 20.00 hos Klaus i nr. 79 


