
Referat af bestyrelsesmøde Sølodden 11/9-2019

Hele bestyrelsen fremmødt

Connie referent.

Referat fra sidst - godkendt, dog med anmærkning om, at Iben fra kommunen ikke kom til møde 
10/7 vedr evt dræn af sti. 

Der er ikke indkøbt brænder, skønnet ikke nødvendig og der har ikke været forespørgsel fra 
grundejere - så projekt udsættes. Vi har ikke et skur, som værktøj kan sættes i. 

Nyt tilbud på kloakspuling - sagen ligger lidt stille, pga sommerferie. Tilbud skal indhentes, så vi 
når at have overblik over økonomi til generalforsamlingen. Henrik E har kontakt til andet firma og 
anden prisklasse - spørgsmålet er om Novafos er tilfreds - og der skal være billeddokumentation. 
Henrik E, kontakter kommunen - vi mener at Novafos må udpege et kloakfirma og der skal være 
sikkerhed for, at vi får et resultat, der kan bruges. 

Dræn af sti -status: møde med kommunen udsat. Christian har kigget meget til stien i denne våde 
tid og der har ikke været vand. Vi ser lidt an - må tages op med kommunen igen, hvis tiltagende 
gener. 

Økonomi: Ikke rigtig noget nyt. Stabilt - alle har betalt kontingent. 

Fællesarealer: Vi startede med rundtur med Søren fra STV  - foreningens fællesarealer 
gennemgået/skridtet af: Græsplæner klippes hver ca 2.uge (og efter behov, afh af nedbør)- og de 
store henlagte områder 2 x i sæson - bliver lidt mere markeng. Søren har passet området i ca 17 år
- god indsigt i planter og pleje, og STV vurderer løbende, hvor der er behov for evt ekstra indsats. 

Vi aftaler, at vi igen i år gerne vil købe en ekstra dag - hvor STV holder buske mm nede. Klipper 
nedslidte træer og buske ned. Søren vurderer hvor der er mest behov - og vi kan løbende sende 
mail, hvis yderligere ønsker eller spørgsmål. 

Søren mener bestemt at volden ud mod Måløv Parkvej er kommunens. Tidligere for mange år 
siden klippede kommunen græs på volden.

Fællesgrundejerforeningens arealer passer STV også - der er efterhånden tæt bevokset med slåen 
v fodboldbanen - trænger nok til at blive beskåret lidt. Connie tager det med til 
fællesgrundejerforeningsmøde. 

Oprensning af sø - Der har været arbejdet i søen igen i år. Ikke kommet helt så langt i den nordlige
sø - men vi har også betalt for at affald skulle køre bort - og det har i sidste ende kostet tid. Næste 
år, må vi vælge selv at få kørt bort - så bliver der mere tid i søen. 



Orientering og status

Hjemmesiden opdateres af Filip. Connie har sendt opdateret adresser til Parcelhusejernes 
Landsforening.

Evaluering af sommerfest: rigtig god dag - godt fremmøde med 25 voksne og 12 børn. God 
stemning.  Økonomi perfekt - gik i 0. God hjælp til at få sat telt op og pillet ned. Stor tak til Jette og 
Peter, nr 69 for lån af telt. Bestyrelsen stiler mod ny fest næste år. 

Evt: Klaus skriver til nr 85 vedr forespørgsel om søen - penge brugt op for i år. Gentages næste år. 
STV gør i øvrig opmærksom på at området er vådområder mere end sø 

Næste møde onsdag 27/11 kl 20 hos Christian.

16/9-2019 Connie Brunsgård


