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Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015.  
 

Tilstede:  Torben (51), Ole (7), Connie (41) og Morten (67) 

Fraværende: Henrik (65), Klaus (79), Dan (75) 

 

  Action Timing 

1. VALG AF REFERANT 

 

Morten (67) er referent til mødet. 

 

 

 

Morten 

 

 

 

2. GODKENDELSE AF REFERAT 

 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

  

3. ORIENTERING & STATUS 

 

Generelt 

Der bør henstilles til at de dertil indrettede parkeringspladser 

anvendes i stedet for at biler holder parkeret langs fortovene.  

Desuden skal billister huske at der er højre-vigepligt på vejen. 

Omtales i et kommende nyhedsbrev. 

 

Nyhedsbreve og hjemmesiden 

Hjemmesiden opdateret.  

Nyhedsbrev forsøges udsendt før generalforsamlingen, med 

følgende emner: Nabohjælp, nabolisten og reklamer og 

Generalforsamlingen 2015. 

 

Nabolisten 

Nabolisten næsten komplet.  

Nabolisten skal ikke bruges til formidling af reklamer af 

nogen art. Nævnes på generalforsamlingen og i det 

kommende nyhedsbrev. 

 

Grundejernes forpligtigelser 

Afklaring af snerydningspligt hos PL. På trods af at 

grundejerforeningen har en entreprenør til at rydde sne på 

vejen, så er det stadig den enkelte grundejer der har pligten og 

ansvaret for rydning af sne på vej og fortov. Vedtægterne 

underbygger dette. 

Dermed er det slået fast at pligten og ansvaret til følgende er 

hos den enkelte grundejer: 

- Snerydning af vejen, mindst ud til vejmidten 

- Glatførebekæmpelse af vejen, mindst ud til vejmidten 

- Snerydning og glatførebekæmpelse af fortov og stier med 

fast belægning, som er langs grundejerens matrikel. 

- Vedligeholdelse og renholdelse af vejen, mindst ud til 

vejmidten. 

- Vedligeholdelse og renholdelse af stier med fast belægning, 

som er langs matriklen. 
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Grundejerforeningen har ansvaret for de stier, som ikke ligger 

langs en grundejers matrikel, dvs. de stier, som udelukkende 

findes på fællesarealerne. Dem er der et par stykker af, men 

kun en med fast belægning. Her skal der findes en løsning på 

snerydningen. PL’s ansvarsforsikring dækker disse områder. 

 

Præventive foranstaltninger imod indbrud 

Informér om Nabohjælp i det kommende nyhedsbrev. 

 

4. FÆLLESGRUNDEJERFORENINGEN 

Gennemgang af mødet d. 23. februar 2015. 

 

Budget og regnskab 

Den nye kasserer er ved at få godt styr på økonomien i FGF. 

Pt. foreligger der dog kun budget frem til 30/11-2015. Se 

bilag 2. Kontingentet på 385 kr. pr. husstand foreslås 

fastholdt. Årsagen er, at få råd til ny asfalts belægning på 

stien.  

Regnskabet for 2013/2014 ses i bilag 1. 

 

Ny belægning på sti 

Der er indhentet nye tilbud på asfaltering af dele af stien, de 

er i størrelsesordenen 30-50.000 kr. Ønskeligt med hjælp til 

vurdering af tilbuddene og holdbarheden af de valgte 

løsninger. 

Der er indhentet tilbud om rydning omkring stien fra 

gartneren.   

 

  

5. STIBELYSNING 

 

DONG har fra d. 1/10-2015 opsagt drift og vedligeholdelse af 

de 6 lamper på stien. DONG er ikke interesseret i at indgå en 

ny kontrakt. Derfor skal der findes en anden løsning. På 

nuværende tidspunkt er der følgende tre overordnet løsninger: 

1) Overtage det nuværende anlæg. 

DONG har tilbudt at grundejerforeningen kan 

overtage lamperne or 4.200 kr. ekskl. moms (5.250 kr. 

inkl. moms).  

Dertil skal der etableres selvstændig elforsyning og 

elmåler. Det vurderes at koste ca. 20.000 kr. 

Lyskilderne til lamperne udgår i 2015. 

Evt. ombygning af de eksisterende lamper til LED. 

2) Etablering af nye lamper  

Etablering af elforsyning og elmåler samt indkøb af 

nye lamper. Pris ukendt, men mindst 30.000 kr.  

3) Slukke for belysning på stien 

Mange andre stier i området har ikke stibelysning.  

 

Forslagene fremlægges på generalforsamlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morten 
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6. ØKONOMI 

Kassebeholdning pr. 5/3-2015: 32.970,05 kr.  

Forventet udgift frem til at der betales kontingent: maks. 

10.000 kr. 

 

Regnskab 2014 godkendt af revisor (bilag 3). 

Budget 2015 blev godkendt på forrige bestyrelsesmøde. 

Justering af enkelt post på budgettet blev godkendt (bilag 4). 

 

  

7. GENERALFORSAMLING 2015 

 

Sognegården booket tirsdag d. 14/4 fra kl. 19.00. 

Generalforsamlingen starter kl. 19.30. 

 

Indkaldelses udsendes senest d. 30/3. Indkaldelsen skal 

indeholde: 

- Budget 2015 

- Regnskab 2014 

- Forslag til stibelysning 

- FGF regnskab og budget 

Omdeles senest d. 30/3 og lægges på hjemmesiden. 

Der var lidt overvejelser om hvordan ejerne af udlejede huse 

indkaldelses bedst muligt. Ifølge vedtægterne skal ejerne 

indkaldes skrifteligt og grundejerforeningen fører en liste 

over ejerne. Men ejerne er ikke forpligtet til at informere 

bestyrelsen når de skifter adresse. Dette vanskeliggøre at de 

indkaldes skrifteligt. Dette skal belyses inden 

generalforsamlingen 2016. 

 

Forplejning (øl og vand) til generalforsamlingen 

 

Dirigent og referent 

 

Morten skriver udkast til bestyrelsens beretning. Torben 

bidrager med ting fra FGF. Ole fremlægger regnskab og 

budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 

Ole 

Morten 

Torben 

??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 

 

Morten 

 

Flere 

 

8. EVENTUELT 

 

Havedag d. 31. maj. 

 

  

 

Forfattet af Morten Sørensen d. 02-05-2015 

 

 

 

Næste møde: mandag d. 4. maj kl. 20.00 hos Morten i nr. 67 
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Bilag 1 – FGF’s regnskab 2013/2014 
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Bilag 2 – FGF’s budget frem til 30/11-2015  
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Bilag 3 – Budget 2015 
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Bilag 4 – Regnskab 2014 

 


