
Haruko Suzuki-Højrup

Bestyrelsen siger tak til pianist



Velkommen til generalforsamling 

Søbyen GF 
Skanderborg, 29 september 2020



I disse nye elektroniske tider – specielt efter ændrede vedtægter



Skanderborg 15 marts 2020

Grundet den opståede situation omkring CORONA virus og begrænsninger på forsamlinger og 
den generelle god stil om, ikke at forsamles i større grupper, har bestyrelsen valgt at udsætte Søbyen GF 
generalforsamling 2020 sat til den 2 april 2020 på Sølund.

Det ligger i god forlængelse af, at også Ejerforeningerne ligeledes har udskudt deres egne generalforsamlinger.

Vedtægterne for Søbyen GF (9.1) siger, at generalforsamlingen gerne skal være afviklet inden udgangen af maj måned 
så vidt muligt.

Når man ser hvilke beslutninger og foranstaltninger, som vores egen regering og andre lande omkring os iværksætter 
i øjeblikket – må den nuværende CORONA situation betegnes som meget ekstraordinær.

Vi klarer det daglige drift og som i kan se i regnskabet, er økonomien også god. 
Når situationen har normaliseret sig vil vi selvfølgelig komme tilbage med yderligere information.

Bestyrelsen 



Udsat til næste general forsamling
- efter ønsker fra forslagsstiller



SØBYEN GF

- BERETNINGEN



Beretningen omkring 2019 / 2020

4 stk (9 stk)







Sølund + SMUKFEST (Måske til næste år…..)



Selvhjælp og frivillige grupper:

Bare - God stil ☺



Arbejdsweekend i oktober 
– nærmere dato kommer ud 



Spørgsmål til beretningen ?
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EL-biler i Søbyen

1) parkeringsforhold 



Parkeringspladser

Forsyning

1 lader til 2 biler 11Kw

Husene langsom lader



Parkeringspladser

Forsyning

1 lader til 2 biler 11Kw

Husene langsom lader



Finansiering

GF betaler anlægsudgifterne

Beboer betaler tilslutningsafgift

Driftomkostninger

Afgift til GF

• El-priser variere 480%



Deling af ladestander

De store ladestandere

Hurtigladere 50kW

Benzinselskaber ?



Lånebil Ovenvande

30 kr. pr. Begyndt ½ 
time

Lånebil uden el



Beboerdemokrati



Tidsplan

Regeringen

Bilfabrikanterne

Privatøkonomien



Gør det selv
Grundejerforeningen har indkøbt værktøjer



Bladsuger
Grundejerforeningen har indkøbt værktøjer



Grundejerforeningen har indkøbt værktøjer



Opbevares i tavlerum opgang 14



Bladblæser
Grundejerforeningen har indkøbt værktøjer



Bladblæser

Det virker



REGNSKAB 2019











Spørgsmål til regnskabet for 2019 ?



VALG AF 
BESTYRELSE





BUDGET  2020

-Gennemgået af Kai Just





Spørgsmål til GF budget 2020 ?



Valg af revisor og suppleant

Nuværende  : Inger Sørensen Længehus nr 1  - 16 

Nuværende 
Suppleant    :  Elin Skau Længehus nr 2  - 14 



Indkommende forslag





Tak for god generalforsamling !

Efter mødet vil bestyrelsen konstituere sig og i lighed med sidste år 
modtage en mindre vingave for sin indsats

Alt materiale vil blive udsendt med referatet.

Tak for idag


