
Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 08-06-2016.  
 

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

Carsten (1), 

Afbud:   

 

  Action Timing 

1. VALG AF REFERANT 

 

Carsten (1) er referent til mødet. 

 

 

Carsten(1) 

 

 

 

2. GODKENDELSE AF REFERAT 

 

Referat godkendt. 

Der aftales 2 nye mødedatoer: 18. januar flyttes til 19. januar og 8. 

marts flyttes til 6. marts. 

Referatet lægges på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

4. ORIENTERING OG STATUS 

 

 LER (Ledningsregistret – hvor gas, kloak, el, tv mv. kabler er 

registreret) ifm. gravetilladelser – Morten laver en vejledning 

og lægger den, så den kan hentes ved behov. 

 Bump på Kratvej: Der skal indhentes kommentarer mv. vedr. 

bumpene så vi kan give høringssvar til kommunen (FGF har 

bestyrelsesmøde 12.09 vi har den 22.9) 

 Udskiftning af vejbelysning er forsinket men intet nyt 

 Fællesudvalget for grundejerforeninger – Vi har tilmeldt os. 

 Nyhedsbrev: Der skal snarest sendes et ud. Indhold… Reklame 

for vor maskinpark: Ukrudtsbrænder og kratryder. Forhøre 

medlemmer om de har problemer med kloakker og om der er 

bidrag vedr. bump på Kratvej 

 Fællesarealer (gartner): Ingen kommentarer. Diverse træer der 

skal beskæres er på FGF område eller er planlagt beskåret i 

efteråret 

 Hjemmeside: Den nye bestyrelse skal på hjemmesiden og der 

skal lægges FGF vedtægter mv. Kontakt Philip når der skal 

lægges nyt på hjemmesiden 

 FGF: Møde 12. 09. Vores punkter til mødet: Bump på Kratvej 

og skolesti. 

 Nabolisten: Conni sikrer ved at spørge, at data er opdateret og 

at naboer er ok med at være på listen 

 Kloakker: Intet nyt 

 Belysning af sti: Der følges op på de sidste detaljer 

 Økonomi: Der står kr. 176.000,- på vores bankkonto. 2 

grundejere mangler at betale – Henrik rykker. Der er et par 

regninger der skal betales 

  

5. SOCIALE ARRANGEMENTER 

 

Vejfest den 13. august vil bestyrelsen sponsorere et par kasser øl 

og et par kasser vand … svaret er ja 

  



Side 2 

Evt. næste møde 22. september hos Torben 

6. SØERNE 

 

Der har været en mand i søen over nogle lørdage og hverdage for at 

hive vandplanter og siv op. 

Affaldet som ligger op ved Kratvej skal afhentes af 

Vestforbrænding. 

 

Fællesarealer havedage  

  

7. FÆLLESAREALERNE 

 

Den seneste havedag gik godt! Lige i underkanten med perlesten. 

Flere havde travlt, så der var ikke fælles spisning. Overvejelse at 

holde en større kaffe-/ølpause formiddag i stedet for spisning. 

 

Ny havedag den 18. september, foreløbig arbejdsplan: 

 Fjerne ukrudt på stier og veje. 

 Perlesten på stierne ved nr. 9 og 11 samt ved Morten 

 Træbeskæring (bl.a. ved nr. 89/91) 

Søerne 

 Fældning af sølle æbletræ ved cykelstien og på skrænten. 

 Rydning under træer ved søen. 

 Fælde små piletræer i og ved søen.  

 Fjerne siv 

Støjvold og trampestien 

 ? Rydning af trampestien for små træer og andet krat. 

 ? Området omkring støjvolden. 

 ? små træer 

Indkøb 

 Forplejning 

 Perlesten 4/8 mm ca. 4000 kg 

  

8. EVT.: 
Tip om Ballerup Borgertip: 

https://ballerup.dk/indhold/ballerup-borgertip 

 

Næste møde d. 22. september hos Torben (51) 

  

 

Ref. Carsten Munkholm (1), den 10. august 2016 

 

 

https://ballerup.dk/indhold/ballerup-borgertip

