
Referat bestyrelsesmøde Sølodden 8/1-2020

1. Godkendelse af referat - godkendt uden anmærkninger

2. Opfølgning kloakspuling - oplæg til generalforsamling
Henrik E har talt m Morten fra Kaj TV inspektion. Morten vil kontakte Bibi fra Novafoss og 
er indstillet på letteste løsning. Vender tilbage med oplæg og og tilbud. Der er 
efterfølgende fremsendt et tilbud på 82.763,- kr(mod tidligere 125.000,-KR) Det kan tages 
med til generalforsamling. 

3. Fællesarealer - opfølgning STV
Christian har talt med STV, som har fulgt op på beskæring af sti mm.

4. Økonomi -status og budget
Henrik K har udarbejdet regnskab og budget - regnskab holder. Budgetforslag for 2020 som
2019 - dog lille øgning på gebyrer bank. Budget klar til generalforsamling

5. Generalforsamling - aftalt til 22/4 - har vi lokale?
Lokale ikke booket endnu - der arbejdes på sagen. Til generalforsmaling tager vi drøftelse 
om fibernet med - kommunen har henvendt sig med oplsyning om, at der bliver gravet i 
området mhp mulighed for fibernet. Emne for generalforsmaling er selvfølgelig også evt 
kloakoverdragelse. Og så skal vi forhøre til mulige bestyrelsesmedlemmer.

6. Nye grundejere - adresseliste
Adresselisten er oppdateret med de ny i nr 63, Anders og Mette samt Ole i nr 37. 
Parcelhusejernes landsforening ligeledes orienteret om nye ejere.

7. Evt nyhedsbrev - info om generalforsamling og nye grundejere + diverse
Connie sender opdateret adresseliste ud. Samt kort info om planlagt dato for 
generalforsamling. Endelig videresendes kommunens info om fibernet. Kommunen vil 
gerne have tilbagemelding om der er positive holdninger om tilslutning. Man kan kort svare
Connie, som vil samle svar. 

8. Fællesgrundejerforeningen - intet nyt. Connie forventer mødeindkaldelse snart.

9. Evt: Sti ved broen mangler perlesten. Det kan være et forårsprojekt. Christian vil hgerne 
forhøre en vognmand. Desuden er broen meget glat. Christian vil gerne lægge hønsenet  på
broen - bestyrelsen enige om at ette er en god ide

10. Næste møde: aftalt til onsdag 18/3 kl 19 hos Henrik E, 

12/1-2019 Connie Brunsgård


