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Søbyen GF 
Skanderborg 2018







BERETNINGEN



Vi er kommet langt siden 2013



September 2018 -> 112 enheder -> mere end 250 beboere



Beretningen omkring 2017 / 2018

8 stk



# 1  :  Gøre som sidste år –> Tage Chancen.
# 2  :  Alle enheder tage 1 time ved Porten, som dørvagt i gul vest.
# 3  :  Hyre EUROPARK til at give parkeringsbøder til alle

som ikke har korrekt adgang…..også vores egne ☺



Parkering til 
lejlighederne 
Søbyen.
”tæt på”

”..Lidt væk..”

138 Frie pladser



Midlertidig tilbagetrækning af forslag om nye 
vedtægter.
• Søbyen A/S ville have et juridisk problem med, at det som de havde 

solgt til Etape 3, ville kunne blive noget andet de nye beboer overtog.  
Det ville i igangsætte den helt store genåbning af købsaftalerne – med 
det bøvl og omkostninger det ville betyde for både Søbyen og i sidste 
ende de nye beboere. 

• Søbyen A/S ville derfor være tvunget til at stemme imod og dermed 
ville forslaget falde  grundet reglen om 9/10 flertal ☺.

• Derfor – og i respekt for de nye naboer i etape 3 - trækker bestyrelsen 
forslaget fra dagens generalforsamling og vil komme tilbage i 
nærmeste fremtid om en ekstraordinær generalforsamling i ultimo 
august eller primo september, for at tage dette punkt separat.



Spørgsmål til beretningen ?



REGNSKAB 2017/2018









Spørgsmål til regnskabet for 2017 ?



VALG AF BESTYRELSE

Nuværende

Pia Møller Hus nr. 45
Trine Schrieff Længehus 1  - 16
Alex Schrieff Længehus 1  - 16
Hans Hoyrup Petersen Længehus 2  - 12
Kai Just Længehus 2  - 12
Lotte Spee Hus nr. 15
Michael Christensen Hus nr. 43

Alex ønsker ikke at genopstille – efter 4 år

Bestyrelsen foreslår – til den ekstraordinære generalforsamling, at vedtægterne ændres således at :

Supp

Supp

For ligevægt og logikkens skyld ville bestyrelsen være glad for et ”Etape 3 medlem” for det kommende år. 



BUDGET  2018/2019





Spørgsmål til GF budget 2018 ?



Valg af revisor og suppleant

Nuværende  : Inger Sørensen Længehus nr 1  - 16 

Nuværende 
Suppleant    :  Elin Skau Længehus nr 2  - 14 



Øvrige indkommende forslag



8 forslag til udnyttelse af ekstra område 
imellem Søbyen 5 og 11



+ ekstra
afskærmning
for Sølundstien







Forslag # 1 : Legeområde

Økonomi:

Ca. 250.000 kr.
Ca. 2.300 pr husstand

Plus et frivilligt vedligeholdelses team for
området og børnenes skyld.

Forslag # 2 : Afleveres midlertidigt grøn med busk 
eller nogle få træer.
Endelig anvendelse bestemmes senere

Økonomi:

0 kr. – kan holdes indenfor projekt værdien 
med Søbyen A/S. Vedligeholdelse af OT Anlæg



Afstemning :

#  Skriftlig om legeområdet.
(legeplads eller midlertidigt grønt)

#  Skriftlig om SMUKFEST
håndtering af 2018 udgaven.

Stemmesedler udleveret ved ankomst.





”God stil eller Ordentlighed”

• Søbyen er nu fuldt udbygget og vi er 112 enheder og ca. 250 indbyggere.

• Godt naboskab betyder bl.a. at man følger og bakker op om vores fælles 
beslutninger – Vedtægter, Grundejerforening og ejerforening.

• ”Nyttig viden eller ligegyldig info” - > Godt stil er også at holde hinanden 
informeret om stort og småt. Enten via vores Facebook eller via bestyrelsen i 
Nyhedsbrevene.

• Eksempelvis :  Husmår i bilerne, mistænkelige personer, indbrud, arrangementer i 
Søbyen mv.

• Alle lejligheder har een bil plads – har man 2 biler eller gæster skal de holde på de 
fjerne pladser.  

• Tilmeld din enhed til Brick-Site og få alle relevante nyheder og information om 
Søbyen.

• Specielt til Etape 3 – venligst ikke bruge ”Pap containerne” til alle 
indflytningstingene……brug RENO Syd.  Både Etape 1 & 2 har lavet fejlen ☺



Tak for god generalforsamling !

Efter mødet vil bestyrelsen konstituere sig. 

Alt materiale vil blive udsendt med referatet.

Indkaldelse til den ekstra ordinære generalforsamling i august eller
september kommer senere.

Tak for idag


