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Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 07-01-2016.  
 

Tilstede:  Torben (51), Connie (41), Henrik (65), Klaus (79) og Morten (67)  

Fraværende: Dan (75) 

 

  Action Timing 

1. VALG AF REFERANT 

 

Morten (67) er referent til mødet. 

 

 

 

Morten (67) 

 

 

 

2. GODKENDELSE AF REFERAT 

 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

Referatet lægges på hjemmesiden. 

 

 

 

 

Morten (67) 

 

3. ORIENTERING & STATUS 

 

Generelt 

Muligheden for at underskrive dokumenter digitalt igennem 

eBoks, kræver et udvidet NemID, som koster 101 kr. pr. 

kvartal. Vi fortsætter derfor med at gøre det analogt. 

 

Søerne 

NaturErhvervsstyrelsen har oprettet en pulje, hvor der kan 

søges penge til oprensning af søer, hvor der lever spidssnudet 

frøer, som vores sø. Da ansøgningsfristen er d. 12. januar 

2016, venter vi til næste gang der åbnes for tilskud.  

 

Information (nyhedsbreve) 

Nyhedsbrev nr. 10 klar til udsendelse. Udsendes straks efter 

bestyrelsesmødet. 

 

Hjemmesiden (digitalt lager + emails) 

Det digitale foreningsarkiv er etableret og kører fint. 

Da der er en foreningsmappe som er gået tabt, som indeholdt 

mange referater, så har det ikke været muligt at gøre arkivet 

fuldstændigt. Tidligere bestyrelsesmedlemmer er blevet 

kontaktet, for at hører om de ligger inde med dokumenterne. 

Følgende referater og perioder mangler: 2000-10-24, 2001-

03-08, 2002-04-04, 2002-11-28 frem til 2005-11-23, 2006-

08-29 og 2006-11-14. 

Arkivet åbnes snart, så resten af bestyrelsen også kan få 

adgang. 

Den ”gamle” foreningsmappe foreslås overdraget til 

Stadsarkivet i Ballerup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morten (67) 
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Fællesgrundejerforeningen 

Intet at bemærke 

 

4. ØKONOMI 

 

 Udestående kontingent betalt. Dvs. alle har betalt 

kontingent for 2015. 

 

 Regnskab 2015 (se bilag) 

Afslutning og godkendelse af regnskab 2015.  

Regnskab godkendt. 

Regnskabet og bilag sendes til revisor (Erik nr. 23). 

 

 Fremlæggelse og godkendelse af budget 2016 (se bilag) 

Vintervedligeholdelse øges med 2.500 kr. for snerydning 

af stien. 

Kontingent foreslås til 3.000 kr.  

Rykkergebyr foreslås sat til 100 kr.  

Betalingsfrist sættes til 3 uger. 

Budget godkendt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik 

 

5. SNERYDNING  

 

Snerydning i forbindelse med snefaldet d. 22/11. 

Rydningen var hadikappet af mængderne og at det var meget 

tung tøsne. Sølodden blev ryddet midt på eftermiddagen.  

Morten kontaktede STV om formiddagen. 

Enkelte grundejere har kommentereret at det var relativt sent.  

 

Snerydning af stien mellem nr. 61 og 63 

Marklodden kunne ikke. Spurgte STV. 

Snerydningskontrakten udvidet med stien, til 2.000,- kr. excl. 

moms for sæsonen 2015/16. 

Stibommen åbnes vha. en skruetrækker som igennem et lille 

hul kan løfte en pal som gør at bommen kan svinges. 

 

  

6. GF 2016 

 

Klaus booker Sognegården tirsdag d. 12/4 fra kl. 19. 

 

Medlem af Fællesudvalg for grundejerforeninger i Ballerup? 

Kontingentet er 1,50 kr./pr. medlem/årligt (72 kr. pr. år). 

Fællesudvalget består af ca. 45 større- og mindre 

grundejerforeninger. Des flere foreninger, des stærkere står 

fællesudvalget over for bl.a. Kommunen, der heldigvis har en 

rimelig respekt for fællesudvalgets eksistens. 

 

Fællesudvalget blev oprettet den 23. april 1985 til varetagelse 

af grundejerforeningernes fælles interesser i forhold til 

 

 

Klaus 
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kommunen og andre myndigheder samt private. 

Fællesudvalget er upolitisk, og det er sammensat af valgte 

repræsentanter fra de tilsluttede grundejerforeninger. Omtrent 

halvdelen af kommunens grundejerforeninger er tilsluttet 

Fællesudvalget. 

 

Det er talsmandens opgave at forsøge at være opmærksom på, 

hvad der i kommunen rø'r sig af væsentlig interesse for 

grundejerforeningerne og informere herom til medlemmerne. 

Der afholdes i FU de nødvendige møder, men i de fleste af 

årene har det været tilstrækkeligt med et "Årsmøde".  

Herudover anvendes f.eks. mailen, hvorigennem talsmanden 

undertiden kan videregive en fidus fra en grundejerforening 

til en anden. 

 

Fællesudvalget omtales i bestyrelsensberetning, hvor det 

foreslås at Grundejerforeningen melder sig ind i 

fællesudvalget.  

 

7. FÆLLESAREALERNE 

 

Status efter snefald.  

Status efter snefaldet er at trampestien og piletræet ved broen 

blev hårdt medtaget. Klaus har ryddet trampestien og der er 

ligeledes blevet ryddet op ved piletræet. 

Det foreslås at piletræet fælles ved førstkommende 

arbejdsdag.  

Hvad der skal gøres på trampestien aftales senere. 

 

Ønske om skilt (vendeplads) 

Nr. 11 spørger om der kan blive sat et "vendeplads-skilt" op. 

De har flere gange oplevet at der bliver parkeret så de 

hverken kan kom ind eller ud med bilen. 

Der kræves tilladelse fra Politi og kommune. 

Alternativt kunne være afmærkninger. 

 

Forskellige løsninger blev drøftet. Det blev besluttet, at 

forsøge med øget information omkring emnet, hvis dette ikke 

er nok, vil muligheden for afmærkning undersøges nærmere. 

Der udsendes målrette info til de grundejere der bor nær 

vendepladsen. Det følges op af et nyhedsbrev om problemet. 

Det henstilles til at beboerne søger for at deres gæster 

parkerer således at det er muligt at komme ind og ud af alle 

indkørslerne.  
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8.  BELYSNING AF STIEN 

 

Kontrakt underskrevet. 

Påbegynder arbejdet i starten af januar og afsluttes sidst i 

måneden. 

Udsendelse af opkrævning i januar.  

 

 

 

 

 

 

Henrik 

 

 

 

 

 

Januar 

9. EVENTUELT 

 

  

 

Forfattet af Morten Sørensen d. 28-02-2016 

 

 

 

Næste møde: ???  


