
Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 03-07-2014.  
 

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

(67) 

Afbud:  Henrik (65) 

 

  Action Timing 

1. VALG AF REFERANT 

 

Morten (67) er referent til mødet. 

 

 

 

Morten 

 

 

 

2. GODKENDELSE AF REFERAT 

 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

Referatet lægges på hjemmesiden. 

 

  

3. ORIENTERING & STATUS 

  - Generelt  Morten (67) 

Generelt 

Nr. 9 sat til salg. 

Modtaget brev om mængderabat på samlet skift af gaskedler. 

Inkluderes i næste nyhedsbrev. 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at der skal etableres to nye bump 

på Kratvej. De etableres på hver sin side af udkørselen fra Sølodden. 

Hele Kratvej gøres til 45 km/t zone. 

 

Nyhedsbreve og hjemmesiden 

Næste nyhedsbrev skal indeholde info om: Foreningens låne udstyr, 

bl.a. gasbrænder, tilbud på udskiftning af gasfyr, bump på Kratvej og 

næste havedag. 

 

Nabolisten 

Der er kommet flere på listen. Listen udvides med en ”lukket” del, 

til dem som kun ønsker at modtage information fra bestyrelsen, men 

ikke ønsker at stå på den normale naboliste. Der er sendt info ud om 

dette. 

 

Økonomi 

Pr. 30/6: Kassebeholdning: 126.265,74 

 

  

4. FÆLLESGRUNDEJERFORENINGEN 

Møde afholdt d. 4/6. 

Ny formand (fra Kratlodden) og kasserer. 

Asfalteringen af ”skolestien”. Der indhentes tilbud. 

 

Henvendelse ang. brombær på støjvolden. Det blev vurderet at 

brombærrene ikke generer og det derfor ikke var behov for at gøre 

en indsats for at få dem fjernet. 

 

 

  



Side 2 

 

5. FÆLLESAREALERNE 

 

Havedag 

12-15 deltog i havedagen d. 14/6. Arbejdsindsatsen var rigtig god. 

Foruden en hel del beskæring, blev der renset ud i søen. Til denne 

lejlighed blev der indkøbt en le. 

 

Til næste havedag foreslås det at der forsøges at få flere trailere og at 

datoen for havedagen meldes tidligere ud. Evt. faste havedage. 

 

Arbejdsopgaver til næste havedag: 

 Perlesten på broen og på stien ved nr. 9 

 Sand på vejen 

 

Træerne ved trampestien 

Ole tager kontakt til Henrik. 

 

Gartneren 

Græsslåningen blev justeret omkring søerne.  

Hækken mellem nr. 91 og 93 er meget stor, gartneren har svært ved 

at slå græs på stien. Morten har bedt nr. 91 om at klippe hækken, så 

det er nemmere for gartneren at slå græsset. 

 

Søerne 

Tre tilbud på grødeskæring er indhentet. Det blev besluttet at 

anvende 10-12.000 kr. på grødeskæring af søen i efteråret. Ole og 

Morten arbejder videre. 

 

  

6. EVENTUELT 

Intet. 

 

  

 

Forfattet af Morten Sørensen d. 18-08-2014 

 

 

 

Næste møde: mandag d. 1. september kl. 20:00 hos Henrik i nr. 65. 


