Grundejerforeningen Søbyen

Referat af bestyrelsesmøde i
grundejerforeningen
Sted:
Dato:
Deltagere:

Kai Søbyen 12, 3.tv
19.februar 2020, kl. 19:30
Michael Christensen, Kai Just, Hans Høyrup, Jesper Ohm,
Ole Jacobsen, Ole Milther Madsen.

Fraværende: Jonna Rønlev
Referent: Hans Høyrup
Agenda:
1. Gennemgang fra sidste bestyrelsesmøde-hvor emnet ikke indgår i andre punkter.
Se referat på vores hjemmeside.
Der er ingen udestående punkter fra sidste referats udsendelse.

2. Status På økonomien
Kai gennemgik status efter 4. kvartal. Samlet set er der et overskud større end budgetteret. Den
primære årsag er store besparelser vedr. snerydning m.v..
Udkast til budget blev vedtaget og vil blive udsendt sammen med årsregnskabet og sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Budgettet indeholder bl.a. uændret kontingent.
Der er et enkelt udestående ved kontingent, ligesom der er enkelte, der endnu ikke har tilmeldt
sig betalingsservice. Det blev besluttet, at hvis man trods rykker, ikke er tilmeldt betalingsservice
vil der blive opkrævet 200 kr. ekstra pr. opkrævning.

3. Status og opfølgning på punkter fra Generalforsamlingen 2019 -og den
opgavefordeling vi aftalte med sidste bestyrelsesmøde.
Status på de forskellige punkter der har været behandlet blev gennemgået.
Det drejer sig om: elbiler, lys ved affaldsø, hæk til nabo, bænke ved søen, og vores badebro.
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4. Opdatering om Bo Trygt Indkaldelse til den 27. februar på Sølund.
På vegne af alle Søbyens ejerforeninger er Grundejerforeningen er vært ved det kommende
arrangement, hvor der er reserveret mødelokale på Sølund, og hvor de vil blive serveret øl og
vand. Ole Jacobsen og Jesper Ohm vil fortælle lidt om formålet med mødet, således at de enkelte
ejerforeninger bagefter har en bred viden om hvilke tiltag der bør gøres.

5. Forberedelse til indkaldelse til Generalforsamling.
Michael vil fremsende et oplæg til GF de kommende dage så indkaldelsen kan ske omkring 2.
marts.

6. Eventuelt
Ole Jacobsen nævnte, at der igen har været vand i papircontaineren ved affaldsøen. Hans vil
fremsende et brev til Micky og gøre opmærksom på at de udbedringer de fik lavet sidste gang
ikke har været tilstrækkelige.
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