
Referat af bestyrelsesmøde Sølodden , onsdag 22/5-2019

1. Referent Connie Brunsgård
2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde allerede godkendt
3. Opfølgning generalforsamling: Filip har skrevet referat – godkendt, dog mangler at regnskab og budget for 

Fællesgrundejerforeningen er godkendt. Og Mortens Powerpoint skal sættes ind i tekst. Connie skriver til Filip
og vi sender referat ud pr mail til alle. Filip lægger på hjemmesiden. 

4. Konstituering: Ny formand er Klaus Hansen nr 79. Næstformand Henrik Elbæk nr 43, Kasserer Uændret Henrik
Koefoed nr 65. Vi er enige om, at dele opgaver og hjælpes ad om diverse opgaver.  
Oplysninger på Virk.dk og e-boks opdateres under mødet. .

5. Overdragelse v Morten. Morten var mødt mhp overdragelse af materiale og opgaver. Har løbende lagt stort 
set alle dokumenter ind på one.com, hvor vi introduceres til Rush files mm.  Vi skal huske at opdatere 
oplysninger i Parcelhusejernes Landsforening(+ opdateret medlemsliste) LER registret, DONG, Radius og 
bank. (kasserer opdaterer bank) samt STV (Connie har skrevet til STV her til aften) 

6. Om kloakoverdragelse: Klaus er inde i sagen og tager kontakt mhp videre arbejde – der skal ligge fast plan for 
tv-inspektion og spuling  af kloaksystem, så der ikke skal yderligere undersøgelser til.

7. Orientering og status – punktet udsættes til næste møde
8. Økonomi: Henrik har modtaget girokort for årets kontingenter i dag – de vil snarest blive uddelt., 
9. Dræn af sti – punktet udsat til næste møde
10. Fællesarealer: vigtigst er svar på tilbud om pleje af søen – Christian kontakter firmaet, at vi ønsker arbejde 

igen i år – Budget skønnes til 20.000, inkl moms og bortkørsel. Obs opmærksomhed på evt at undersøge om 
bortkørsel via Vestforbrædning kunne være fordelagtigt, at tid og økonomi ikke går med talrige køreture til
genbrugsstation med trailer!!!! Ekstra opgaver for STV – gartner arbejdsdag vender vi tilbage til, lidt hen på 
sommeren

11. Kommende møder: næste bestyrelsesmøde torsdag 20/6 kl 20 hos Henrik nr 43
12. Evt: Henrik Kofoed sender oplysninger til ejendomsmægler vedr salg af ejendommen nr 63 – når vi har 

endelig referat af generalforsamling.

22/5-2019 Connie Brunsgård

 


