
Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 23-01-2013.  
 

Tilstede:  Ole (7), Klaus (79), Torben (51), Connie (41), Dan (75)  

og Morten (67) 

Afbud:  Per (77) og John (33) 

Fraværende:  

 

  Action Timing 

1. VALG AF REFERANT 

 

Morten (67) er referent til mødet. 

 

 

 

Morten 

 

 

 

2. GODKENDELSE AF REFERAT 

 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

  

3. ORIENTERING & STATUS 

 

Udkørsel til Kratvej 

Forespørgsel ang. forbedring af udkørselsforholdene til 

Kratvej fremsendt til Ballerup Kommune, som har meddelt at 

de ser på sagen. 

 

Nabolisten 

Ny liste udsendt. Tilslutningen er steget til 33 husstande. 

 

Grundejernes forpligtigelser 

Dokumentet skal kun være til orienterede anvendelse. Det 

skal ikke være en husorden. 

 

Fællesarealerne 

Der indkøbes to kasser til sand som placeres ved opkørselen 

til Kratvej og ved stien ned til cykelstien. Klaus køber 

kasserne og Morten spørger de berørte grundejerne om det er 

i orden at der placeres kasser ved deres grunde. 

 

Snerydningen har generelt være ok, dog med et lille svigt, 

som primært skyldtes et uheldigt vejr kombination. 

Efter kontakt til entreprenøren har servicen været over 

forventningen. 

 

  

4. VEJBELYSNINGSSAGEN 

 

Ballerup Kommune har d. 17. december 2012 truffet 

beslutning om at stoppe projektet med egenbetaling for 

vejbelysning. 

Det betyder at kommunen har trukket sin afgørelse af 3. 

januar 2012 tilbage, hvorfor grundlaget for klagesagen ikke 

længere er til stede. Vejdirektoratet foretager derfor ikke 

videre i sagen. 

  



Side 2 

Dvs. grundejerne skal ikke betale for vejbelysningen. 

 

Men grundejerforeningen har fået overdraget driften af 

belysningen af stien. 6 lamper. Prisen er ca. 8.050 pr. år. 

Alternative løsninger undersøges. 

 

5. INFORMATION 

 

De 2 første nyhedsbreve udkom i december og januar. 

Nyhedsbrevene er blevet vel modtaget. 

 

Der arbejdes videre med udvidelse af funktionaliteten på 

hjemmesiden. 

 

  

6. SØERNE 

 

Der er ikke indløbet andre tilbud på oprensning af søerne. 

Derfor blev det besluttet, at spørge generalforsamlingen om 

tilladelse til at gå videre med oprensningen af søen.  

 

  

7. ØKONOMI 

 

Det reviderede regnskab og budget fremlagt og godkendt. 

Budgettet indeholder to scenarier – et med og uden sø-

oprensning. 

Kontingent fastholdes på 2.000 kr. pr. år. 

 

  

8. GENERALFORSAMLING 

 

Afholdes d. 27/2-2013 på Brydegården. 

Opgaver i forbindelse med generalforsamlingen blev fordelt. 

 

 

 

 

ALLE 

 

9. EVENTUELT 

 

Intet. 

 

  

 

Forfattet af Morten Sørensen d. 24-03-2013 

 

 

 

Næste møde: Aftales efter generalforsamlingen. 


