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MØDEREFERAT // DEN NYE BESTYRELSE // ARBEJDSGRUPPE OM
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Referat fra bestyrelsesmøde
Referat fra seneste bestyrelsesmøde den 11. november 2021 kan læses på
foreningens hjemmeside under grundejerforeningens menupunkt
"Mødereferater". Udvalgte punkter fra mødet er omtalt i dette nyhedsbrev.
Spørgsmål til referatet kan rettes til bestyrelsens medlemmer.

Den nye bestyrelse
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Erik Kjær Hansen (18, 2.tv.)

Næstformand: Michael Møller Christensen (43)
Bestyrelsesmedlemmer: Lone Buhl Pedersen (2, 1.th.), Sussi Merete
Dohrn (6, 1.tv.), Rasmus Lübech Christensen (35)
Suppleanter: Birgit Werge (4, 3.tv.), Ole Milther Madsen (14, 2.tv.)
Bestyrelsen har også fordelt de forskellige arbejdsopgaver. Fordelingen kan
læses i mødereferatetet og på foreningens hjemmeside under menupunktet
"Bestyrelse & adm.".
Der var en rigtig god stemning og energi på bestyrelsens første møde, så jeg
har store forventninger til, at vi sammen i den kommende periode kan gøre en
positiv forskel for beboerne i Søbyen.
Erik (formand)

Vil du aktivt deltage i en arbejdsgruppe
vedrørende ladestandere i Søbyen?
Som vi har talt om til flere GF generalforsamlinger, kommer vi ikke uden om i
disse klimatider med CO2 og eventuelt forbud mod nye fossile biler fra 2030, at
vi på et tidspunkt skal træffe en beslutning om, hvorledes vi som
grundejerforening skal forholde os til spørgsmål som:
Skal vi overhovedet have ladestandere opstillet i Søbyen?
Hvis ja, ...
Hvor skal standerne stå?
Hvor mange skal vi have? Primært hvor mange lejligheder forventer at
have behov?
Er vi klar til at afgive parkeringspladser til formålet?
Skal standerne kun være til os i Søbyen, eller skal offentligheden også
kunne lade på dem?

kunne lade på dem?
Er gæster ”offentligheden” ?
Dette er blot eksempler på spørgsmål ☺, som hurtigt vil få følgeskab af
spørgsmål om ”afregningsformer / metoder” og teknisk afklaring om hvorvidt vi i
Søbyen overhovedet har den strøm, vi i givet fald har brug for? Eller ultimativt
kan få tilvejebragt med nedgravning ekstra kabler fra fx Vestergade. I henhold
til vores vedtægter vil opsætning af ladestandere og inddragelse af plads på
vore områder være en generalforsamlingsbeslutning, som kræver 2/3 flertal.
Bestyrelsen har besluttet, at nedsætte en gruppe med Michael Christensen i
spidsen, som skal komme med et oplæg til den kommende generalforsamling i
maj 2022. Derfor søges medlemmer til en referencegruppe bestående af
interesserede i Søbyen, som gerne aktivt vil bidrage til forundersøgelsen.
Vores tanker er, at 4-6 repræsentative personer fra hele Søbyen vil være en
god arbejdsgruppe.
Er du interesseret i at høre nærmere vedrørende deltagelse i gruppen, er du
meget velkommen til at kontakte Michael på 3080 8047 eller
Michael.moller.christensen@gmail.com.
Michael (næstformand)

Bord-/bænkesættene er på vej
Der er nu bestilt to bord-/bænkesæt, som forventes at være opstillet på vores
arealer inde i bebyggelsen her først i december.
Jeg glæder mig personligt selv til at sidde på bænkene og nyde samværet med
gode naboer. Glæder mig til lige at kunne sidde et øjeblik. Vi har lavet en lille
"pedelgruppe", som vil holde øje med, om der er rent og ryddeligt ved
bænkene. Det er vores håb, at I alle vil hjælpe os med den del.
Bedste hilsner
Lone (bestyrelsesmedlem)

Ny aftale om skadedyrsbekæmpelse
Som I kan læse i referatet fra grundejerforeningens bestyrelsesmøde den 11.
november, har vi arbejdet på, at lave en aftale med en professionel skadedyrs
bekæmper – med rette viden og remedier. Der er tale om et abonnement med
fast årlig pris uanset antallet af opgaver.
Humlen er, at hvis du opdager muldvarpe, mosegrise eller myrer et sted på
Søbyens udendørs områder inklusive haver, er du velkommen til at kontakte
vores nye skadedyrsbekæmper Mads direkte på mobil/SMS 5124 5102 eller Email mwp@snowa.dk. Så vil han sørge for, at skadedyrene bliver bekæmpet,
professionelt og ordentligt.
Læs mere under menupunktet "Nyttig info" på foreningens hjemmeside. Her
kan du også læse om kontakt vedrørende buskrydder og meget andet.
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