
Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 20-08-2018.  
 

Tilstede:  Torben (51), Connie (41), Henrik (65), Christian (77) og Morten (67)  

Afbud:  Klaus (79) 

 

  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. KONSTITUERING 

 

Grundet personlige årsager træder Torben (51) ud af 

bestyrelsen.  

  

Christian (77) indtræder i bestyrelsen. 

Connie (41) vælges som ny næstformand. 

 

Bestyrelsen repræsentation i FGF varetages ad hoc. Der 

vælges ikke en fast repræsentant. 

FGF er orienteret.  

 

  

4.  GDPR 

 

Foreningen skal have en politik omkring persondata. 

(http://parcelhus.dk) 

 

Privatlivspolitikken og persondataforordningen blev 

gennemgået og godkendt. Det bemærkes at formanden er 

foreningens dataansvarlige. 

 

Følgende aktioner skal udføres: 

• Privatlivspolitikken lægges på hjemmesiden og 

offentliggøres i det kommende nyhedsbrev. 

• ”Velkommen til Sølodden” og Nabolisten skal 

henvise til privatlivspolitikken.  

 

Den fremsendte databehandler aftale fra PL blev gennemgået. 

Se bilag 2. Ingen bemærkninger. Den data-ansvarlige 

(formanden) underskriver og returnerer.  

 

  

 

 

 

   

http://parcelhus.dk/
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5. FÆLLESGRUNDEJERFORENINGEN 

 

FGF består af følgende personer: 

Kærlodden: Lars Jakobsen (formand) 

Parklodden: Lars Geisler (kasserer) 

Kratlodden: Jørgen Forland 

Marklodden: Anja W. Jensen 

 

Fællesarealer 

Kommunen har bedt FGF om at beskærer beplantningen ud til 

stien ved Kratlodden.  

Denne opgave samt andre beskæringsønsker, f.eks. ved 

fodboldbanerne udføres snarest af entreprenøren.  

 

  

6. ORIENTERING & STATUS 

 

Generelt 

Nr. 67 sat til salg. 

 

Information (nyhedsbreve) 

Nyhedsbrev ang. konstituering af bestyrelsen. Og 

privatlivspolitik. 

 

Hjemmesiden (digitalt lager + emails) 

Hjemmesiden trænger til en opdatering. De seneste referater 

mangler. 

 

Sociale arrangementer 

Sommerfesten d. 8/9 bakkes op fra bestyrelsen med øl og 

vand. 

 

  

7. ”VELKOMMEN TIL SØLODDEN” FOLDER OG 

NABOLISTEN 

 

Nabolisten: Nye medlemmer 

Gennemgang af tilføjelser / rettelser 

 

  

8. ØKONOMI 

 

Alle medlemmer har betalt kontingent.  

 

  

9. DRÆN AF STI 

 

Der har været lidt dialog med kommunen om dræn af stien. 

Kommunen anbefaler en anden løsning.  

Morten og Christian indkalder kommunen til møde. 
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10. KLOAKKER 

 

Novafos vender tilbage i august / september.  

 

FU kontaktet ang. overdragelse af kloakker. Ingen i FU har 

erfaring med overdragelse af spildevandsanlæg.  

 

  

11. BUMP PÅ KRATVEJ 

 

Avisartikel ang. bump på Kratvejen kommer i lokalavisen 

meget snart. 

 

  

12. PARKERING 

 

Mht. parkering, anbefales det, at der informeres mere om 

forholdene. Især ved nye grundejere og hvis grundejerne 

spærre vej eller fortov med f.eks. byggematerialer. 

 

  

13.  FÆLLESAREALER 

 

Entreprenør rykkes, ang. trafikspejl og brønddæksel ud for nr. 

93. 

 

Opfølgning på gartner arbejdsdag. Det udførte arbejde er 

meget tilfredsstillende.  

 

Den nordlige del af søen, er helt tømt for vand. Forsøger at 

fjerne beplantningen. Håber på en masse regn… 

 

Nr. 5 rykkes for at få klippet hækken.  

 

Justering af plejeplanen til 2019. Planen er ikke helt i 

overensstemmelse med det udførte. Planen skal rettes til.  

 

Mht. de 4 meget store træer ud for nr. 25 (3 birketræer og 1 

andet). De er for store til at kunne klares ved en arbejdsdag, 

de skal fældes af en entreprenør. Det anbefales at nr. 25 stiller 

forslag på generalforsamlingen om fældning af træerne. 

 

  

14. TRÆ/BUSK BESKÆRINGS ARBEJDSDAG 

 

Søndag d. 26. kl. 10. Christian og Klaus styre ”slagets” gang 

Henrik sørger for forplejning. Piletræer ved søen reduceres. 

(to ved broen og et ved cykelstien).  

Selvsåede piletræer fjernes.  

 

  

15. EVENTUELT 

Intet. 

 

  

Forfattet af Morten Sørensen d. 06-01-2019 


