
Generalforsamling 2017 

GF Sølodden 
Onsdag d. 26. april 2017 

Kulturhuset, Måløv 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse (Underskrevet af bestyrelsen og revisor). 

4. Fælles Grundejer Foreningen Kratvejsarealet (FGF) i henhold til FGF's vedtægter. 

5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne. 

6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent, bidrag samt påkravsgebyr. 

7. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer samt 1-3 suppleanter. 

8. Valg af revisor og revisor suppleant. 

9. Eventuelt. 

Til referent blev udpeget Steen nr. 85. 

Fremmødt på generalforsamlingen var følgende husstande: 7, 15, 23, 41,51, 55, 65, 67, 71, 77, 79. 83, 85, 

91, og 93. (15 parceller ud af 48). 

Der var ikke registreret fuldmagter. 

Ad 1) Valg af dirigent: 
Thomas (55) blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og er derfor 

beslutningsdygtig. Ordet blev overdraget til formanden. 

Ad 2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år: 
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2015 konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand: Morten Sørensen, nr. 67 

Næstformand: Torben Gjaldbæk, nr. 51 (Repræsentant i fællesgrundejerforeningen (FGF)) 

Kasserer: Henrik Kofoed, nr. 65 

Medlem: Conni Brunsgård nr. 41 

Medlem: Klaus Hansen, nr. 79 

Suppleant: Carsten Munkholm, nr. 1 

Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder og 3 arbejdsdage.  

Nabolisten (tilmelding: adresseliste@solodden.dk) 
Opsøgende arbejde har resulteret i stor opbakning. Alle er nu tilmeldt.  

Hjemmesiden og nyhedsbreve (www.solodden.dk)  
Der blev udsendt 2 nyhedsbreve siden sidste generalforsamling. Der er etableret en ”Velkommen til 

Sølodden”-folder til nye grundejere.  

Indbrud 
Bestyrelsen anbefaler at grundejerne tilslutter sig Nabohjælp.dk.  

mailto:adresseliste@solodden.dk
http://www.solodden.dk/


Medlemsskaber 
GF er medlem af følgende foreninger: 

• Parcelhusejernes Landsorganisation (PL)  
o Medlemsbladet Parcelhus bliver sendt til alle medlemmer 
o Forsikring af foreningen (vigtigt pga. fællesarealerne) 
o Rådgivning 

• Måløv Bylaug 
o Kontingent: 150 kr. 
o Halloween, Sct. Hans m.m. 

• Fællesudvalget for grundejerforeninger i Ballerup 
o Fællesudvalget varetager grundejerforeningernes fælles interesser i forhold til kommunen 

og andre myndigheder samt private. Fællesudvalget er upolitisk. Omtrent halvdelen af 
kommunens grundejerforeninger er tilsluttet Fællesudvalget. 

o Kontingentet 1,50 kr./pr. medlem/årligt 

Udkørsel til Kratvej 
I efteråret 2015 blev der etableret to bump vest for vores udkørsel til Kratvej. Der er stadig bilister som 

kører udenom bumpene.  

Møllemosen og Sølodden kontaktede derfor kommunen. 

Kommunens svar: 

”For at undgå denne form for kørsel, er det vores vurdering, at bumpene enten vil skulle ombygges, så de 

etableres i vejens fulde bredde - alternativt skal der etableres en fysisk indsnævring af kørebanen i stedet for 

de etablerede bump.  

Der er ikke anlægsmidler til igangsætning af dette arbejde p.t., men trafiksanering af Kratvej fra Måløv kirke 

til Måløv Parkvej er et projekt, som vil blive prioriteret ift. andre trafiksikkerhedsprojekter i kommunen. I 

udgangen 2017 har vi et overblik over hvilke anlægsprojekter der vil blive udvalgt til gennemførelse.” 

Kloakkerne 
Grundejerforeningen ejer kloakkerne på Sølodden. Grundejerne ejer stikledningerne. 

Sølodden er separat kloakeret, dvs. regnvand, som falder på tage og veje løber direkte ud i vores søer. 

Husk: Vejristene må kun anvendes til ikke forurenede vand. Dvs. ingen malingsrester m.m. 

Den nye spildevandsplan åbner op for at vi kan overdrage kloakkerne til forsyningen. 

Grundet fusion af forsyningsselskaberne, blev vi anbefalet at vente til efteråret 2017 med at forespørge om 

det er muligt at overdrage kloakkerne til Novafos. 

Oprydning efter snefaldet 2015 
Lørdag d. 22/11-2015 faldt der store mængder ”tung” sne, som ødelagde mange træer og buske. 

Lørdag d. 8/10-2016 afholdte vi ”store oprydningsdag”. 

Her blev der ryddet kraftigt op i det ødelagte. 

Vedligeholdelse af fællesarealerne 

Gartner/entreprenør: STV 

Græsslåning af fællesområderne om sommeren. 

Snerydning af vejen og stien ved nr. 61 og 63. 

Vores aftaler er fastprisaftaler. Arbejdet udført tilfredsstillende. 



Grundejerne skal selv: 

Fjerne sne, ukrudt og affald på sti og fortove. Glatførebekæmpelse på fortov, vej og stier. 

Arbejdsdage 

Arbejdsdage d 19/6, d. 18/9 og 8/10.  

Meget varierende fremmøde. Fremover kan der være behov for at lægge flere opgaver ud til 

entreprenører.  

Forenings udstyr, der kan lånes ved at henvende sig til bestyrelsen: waders, hø-le, stor ukrudts gasbrænder 

og kraftig benzin drevet kratrydder. 

Arbejdsdagene er ikke kun arbejde, men også en måde at lære sine naboer at kende. 

Søerne 
Søerne blev af en entreprenør ryddet for siv og dunhammere. 

I 2016 fortsættes arbejdet med manuelt at rydde søerne for siv, dels med at holde den sydlige sø, men også 

med at rydde den nordlige. 

Området omkring søerne er ligeledes blevet kraftigt vedligeholdt. 

Andet 
I august afholdtes en vejfest, som på trods af vejret var en succes. Mange tak til arrangørerne. 

Foreningens nedgravede kabler er registreret i LER. Dermed får vi besked når en entreprenør skal grave på 

eller nær Sølodden. 

Bommen ved perlestens stien har som forsøg været åben. For at se om cyklisterne undlader at køre på 

græsset.  

Etablering af stibelysningen er afsluttet. Tilslutningsafgiften var væsentligt dyrere end forventet. Forventet 

forbrug er pt. sat til 500 kWh pr. år. Dec-jan blev der brugt 54 kWh. 

Udskiftning af vejbelysning resulterede i at trafikspejlet blev flyttet. Der arbejdes på at få det flyttet tilbage. 

Ny vejbelysning og ny affaldssortering 

Kommende arbejdsopgaver 
Her til sidst opsummeres de projekter som bestyrelsen muligvis vil arbejde i det kommende år. 

• Havedage og andre sociale arrangementer 

• Udarbejdning af FAQ om Sølodden, med grundejernes forpligtigelser”og andet vedr. Sølodden. 

• Udarbejde vedligeholdelsesplan for fællesarealerne (søerne, vejen, stierne, kloakkerne m.m.) 

• Beplantningsplan for fællesarealerne (støjvolden, trampestien, søen) 

• Udbredelse af Nabohjælp.dk 

• Undersøgelse mulighederne for at overdrage kloakkerne til forsyningen 

Formandens beretning blev godkendt og der var fra generalforsamlingen stor ros til bestyrelsen for det 

store arbejde der var ydet. 

Ad 3) Aflæggelse af regnskab til godkendelse  
Regnskabet blev gennemgået og godkendt enstemmigt. 



Ad 4) Fælles Grundejer Foreningen Kratvejsarealet (FGF) i henhold til 

FGF's vedtægter: 
Budget og regnskab blev fremlagt.  

FGF-kontingent fastholdes i den kommende periode på nuværende niveau. Leje af nyttehaver sættes op for 

næste sæson til 125 kr. pr. år, hvilket er en stigning på 50 kr. 

Ad 5) Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne. 
Der var ikke modtaget forslag. 

Ad 6) Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent, bidrag samt 

påkravsgebyr. 
Budgettet blev fremlagt og godkendt enstemmigt. 

Det blev vedtaget at kontingentet skal bibeholdes på 3.000 kr. pr år. Påkrav er uændret. 

Ad 7) Valg af fem bestyrelsesmedlemmer samt 1-3 suppleanter. 
Alle genopstiller og blev genvalgt. Som suppleant blev valgt Christian Visby (77).  

Ad 8) Valg af revisor og revisor suppleant. 
Der var genvalg til Erik (23) som revisor. 

Til revisor suppleant blev valgt Thomas (55). 

Ad 9) Eventuelt. 
Der blev fremsat et ønske fra Christian (77) om at rejse en flagstang på eller udfor nr. 77. 

Generalforsamlingen mente at det var en god idé og at der umiddelbart ikke var viden om restriktioner på 

dette felt. 

Fibernet kan være interessant for enkelte parceller, men pris er endnu for høj. 

Gamle affaldscontainere afhentes kun hvis afhentning er bestilt og mærke skilt påsat. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamling for hævet. 

 

Referent Steen (85) 

Referat godkendt d. 30/5 – 2017 af  

 

 

 

Formand, Morten Sørensen, nr. 67  Dirigent, Thomas (55) 


