
Referat fra ordinær generalforsamling 2020 i GF Sølodden, 23/9-2020

Til stede: Klaus (79), Henrik (65), Connie (41), Anette (1), Peter (11), Jesper (61), Henrik (91), 
Young (43), Filip (27), Elisabeth (23), Mette (63), Lis (15), Ove (15), Christian (77), Klaus (81)

Fuldmagt fra Mette og Flemming (67).

Nuværende bestyrelse består af Klaus (79) - formand, Connie (41) – næstformand, Henrik (65) – 
kasserer (fraflytter), Christian (77)

1. Valg af dirigent
Dirigent: Ove (15). Referent: Filip (27)

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Kloak: Overdragelse af regn- og spildevandskloak til Novafos kan ikke holdes indenfor budgettet 
på 70.000 kr. Samlet pris bliver over 100.000 og dertil er der ingen garanti for, at Novafos vil 
godkende billederne fra tv-inspektion. Projektet er henlagt.

Dræn af stien ved nr. 69-71. Kommunen vil ikke give tilladelse til dræn direkte i søen. Det har 
desuden ikke været et problem de sidste par år. Projektet er derfor henlagt.
Forslag, hvis problemet kommer igen: Lav en faskine langs hækken. Evt. med afløb til 
regnvandskloakken i vejen, i stedet for direkte afløb til sø.

Søerne: Søerne er igen blevet renset op. Den nordlige del af søen er ved at forsvinde.

Grønne arealer: Bestyrelsen gik en tur med STV (som står for vedligeholdelsen) i foråret. Der er 
ikke behov for at ændre på noget.
Forslag: Brombær-buske på volden ud mod Måløv Parkvej bør fjernes.
Tilføjelse efter generalforsamling: Det meste af området er ikke på kommunens område, men på 
fællesgrundejerforeningens område. Bestyrelsen vil bringe det videre.

Indbrud: Flere steder i løbet af foråret. Opfordring til at bruge app’en Nabohjælp.

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
Godkendt

4. Fællesgrundejerforeningen
Primært vedligeholdelse af fællesarealer mellem foreningerne. Regnskabet kører forskudt af 
regnskabsåret.
Forslag: Kan regnskabsåret ændres til at følge det normale regnskabsår?

Hjertestartere
Der er en hjertestarter ved fælleshuset på Kærlodden (Kærlodden 117). Der er desuden for nylig 
opsat en hjertestarter lige på modsatte side af Kratvej, på Møllemosen 4. Nærmeste hjertestarter kan
altid findes på hjertestarter.dk



5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne
Rotteproblemer: Fem anmeldte tilfælde af rotter. Der er pligt til at melde det til kommunen. De 
rykker hurtigt ud.
Vi er blevet rådet til at få sat net over faldstamme-udluftningen. Men flere har ledt og kan ikke finde
det sted i vores huse.
Rottespærre kan monteres af den enkelte husejer. Måske rabat at hente, hvis flere bestiller sammen.
Bestyrelsen har fået et tilbud fra FKS Slamson på 2550 kr, incl. første års service. Rottespærren skal
derefter renses én gang om året. En anden ulempe er, at toilettet nemmere stopper til.

Forslag: Få monteret elektronisk rottedræber i hovedkloakken. Det vil gavne alle beboere, og den er
efter sigende effektiv.

6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent/bidrag
Budget godkendt. Kontingent fastsat til 3000 kr/år.

7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 1-3 suppleanter
Til bestyrelsen opstillede Klaus (79), Connie (41), Christian (77), Henrik (91), Klaus (81). Alle er 
valgt ind.
Suppleant: Jesper (61)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Erik Olsen (23)

9. Eventuelt
Sand på vejen: Skal der snart fyldes nyt sand på vejen? Bestyrelsen vurderer, om der er behov.

Fibernet: Der var ikke voldsom stor interesse, da bestyrelsen sendte kommunens forespørgsel ud.

Parkering: Der henstilles til ikke at parkere på vendepladser eller fortove. Informer også gerne 
jeres gæster.

Højrevigepligt: Husk at der er højrevigepligt ved stikvejene.

Nabolisten: Adresseliste og nyhedsmails. Tilmelding enten til adresseliste@solodden.dk
eller til Connie Brunsgård, nr 41.

Delebilsordning: Tilbud fra Nordsjællands Delebiler. En bil (evt. 7 personers bil) pr. 8 husstande, 
der tilmelder sig. Se vedhæftede dokument for mere info. Interesserede kan henvende sig til Beate 
(53).

Vejfest: God ide, men der skal være nogen, der melder sig.

Referat godkendt af

________________________ ________________________ _______________________

Klaus Hansen (79), formand Ove Rasmussen (15), dirigent Filip Skjerning (27), referent

mailto:adresseliste@solodden.dk
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