
 

    

Bestyrelsens e-mail:  

bestyrelse@solodden.dk  

Nyhedsbrevene ligger 

også på hjemmesiden 

www.solodden.dk. 

Velkommen til 2019 
Godt Nytår. Seneste udgave af Nyhedsbrevet udkom i januar 2017, 

så nu må det være på tide med et nyt nyhedsbrev. 

Nyhedsbrevene udkommer ikke fast, men når bestyrelsen finder det 

relevant. 

Bestyrelsen 
Efter generalforsamlingen i april 2018 konstituerede bestyrelsen sig. 

Torben (51) valgte at træde ud af bestyrelsen i august og 

suppleant Christian (77) trådte derfor ind i bestyrelsen. En 

kæmpestor tak til Torben, for det store stykke bestyrelsesarbejde og 

gode humør, som han har bidraget med. 

 

Bestyrelsen er konstitueret således: 

Formand: Morten Kohave Sørensen (67) 

Næstformand: Connie Brunsgård (41) 

Kasserer: Henrik Kofoed (65) 

Medlem: Klaus Hansen (79) 

Medlem: Christian Visby (77) 

Reklame 
Til næste generalforsamling i april, skal der findes nye medlemmer 

og nye suppleanter til bestyrelsen. Så vil du have en stor indflydelse 

på hvordan Sølodden skal se ud, så meld dig til bestyrelsen.  

Mangeårig næstformand Torben Gjaldbæk (51) trak sig i august og 

Morten Sørensen (67) flytter til marts.  

Vi vil derfor gerne opfordre alle, som har lyst til et hyggeligt og 

indholdsrigt bestyrelsesarbejde om at melde sig til bestyrelsen.  

Der er meget få løbende opgaver, da de fleste opgaver er 

udliciteret. Bestyrelsen mødes ca. hver anden måned.  

Alle kan være med – der er ingen forudsætninger. Og man 

bidrager med det man kan og vil.  

Privatlivspolitik (GDPR) 
Som følge af GDPR-lovgivningen er der udarbejdet privatlivspolitik, 

som er beskrevet i et dokument som kan findes på hjemmesiden: 

www.solodden.dk.  

I denne forbindelse bør det bemærkes, at grundejerne ifølge 

foreningens vedtægter er forpligtiget til at udlevere 

kontaktoplysninger til foreningen. Dvs. foreningen er forpligtiget til 

at føre et medlemskartotek.   

Nabohjælp 
Som præventive foranstaltning til indbrud, anbefaler bestyrelsen 

Nabohjælp. Nabohjælp er en slags gratis lukket internet gruppe, 

hvor ens naboer holder øje med ens hus når man ikke er hjemme. 

Tilmed får man informationer fra nærområdet om mistænkelige 

episoder og indbrud. Ifølge Politiet og Det Kriminal Præventiv Råd – 

så virker det. 

Tilmeld jer her: www.Nabohjælp.dk.  

Foreningens 

entreprenør rydder sne 

på vejen. 

Grundejerne har 

ansvaret for snerydning 

og 

glatførebekæmpelse 

på fortov og vej. 

Nr. 13 – Januar 2019 

 

Hold tyvene på afstand 

– tilmeld dig til 

Nabohjælp.dk.  

Ønsker du indflydelse 

på udseendet af 

fællesarealerne? 

Så meld dig til 

bestyrelsen. 
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