
Referat bestyrelsesmøde 2/7-19 Grundejerforeningen Sølodden. 

Hele bestyrelsen fremmødt. 

1. Referat godkendt – vi mangler kontakt til Parcelhusejernes Landsforening + medlemsliste - CONNIE 
SENDER

               Vedr sø - der er aftalt arbejde + bortskaffelse, 

2. Connie referent under dagens møde. 
3. Opfølgning generalforsamling – referat underskrives Connie sender ud til alle + til Philip til 

hjemmesiden +afleverer til nr 93
4. Kloakoverdragelse: Klaus har fået tilbud vedr spuling og tv-inspektion – og det lander på 125.000 kr 

+ moms.  Det er slet ikke indenfor budget. Klaus forhører en anden kloakmester for tilbud – og hvis 
fortsat den prisklasse, tages op igen ved næste generalforsamling.

5. Generelt: Intet nyt vedr nyhedsbreve, hjemmesiden, FAQ, 
Plejeplan – ligger udførligt i vores arkiv. Christian foreslår, at vi inviterer STV ud til en snak omkring 
hvad der egl ligger i kontrakt og hvad der laves lidt ekstra. Christian tager kontakt 
STV ekstra arbejde:
Ordne bed ved vejens indkørsel – godt tilgroet.
Rydde døde buske ved det grønne område omkring 37-43
Sociale arrangementer – Henrik spørger til koncept- vi har hat 2 arrangementer.  Forsøgte sidste år,
men sent ude. Der foreslås, at vi fra bestyrelsens side lægger op til vejfest – og sørger for at der er 
betaling pr person og der bliver købt/arrangeret fælles forplejning. Ved tilmelding får man en 
opgave.
Oplæg lørdag 24/8 – Henrik E laver oplæg til invitation. 

6. Økonomi:  Girokort uddelt, penge løber ind. 
7. Dræn af sti: Christian har talt m Iben fra kommunen – fået aftale om at hun kommer og ser på stien 

onsdag 10/7. Kommunen mener sti ligger højere end haverne. Klaus foreslår at dræn går til kloak i 
vej.

8. Fællesarealer – gartner arbejdsdag se punkt 5
9. Gasbrænder itu, gasslange mør og vogn ødelagt i hjul. Christian køber ny – brænder og slange
10.  Kommende møder: 11/9 – Klaus, 

2/7-2019 Connie Brunsgård


