Referat fra bestyrelsesmødet i Grundejerforeningen Søbyen 2.-12.-2020

Sted

Michael, Søbyen 43

Dato

Onsdag 2 december 2020 kl. 19.30

Deltagere

Jesper Ohm, Lone Buhl Pedersen, Ole Jacobsen, Ole Milther Madsen
Sussi Merete Dohrn og Michael Christensen.

Fraværende

Jonna Rønlev pga. sygdom, men var med på mobilen

Referent

Sussi Merete Dohrn

Agenda punkter
1) Referat gennemgang fra sidste bestyrelsesmøde, hvor emnet ikke indgår i andre punkter. Se
referatet på vores hjemmeside. Bl.a. lys ud for nr. 6 – 8
Der arbejdes med at få sat lys op, hvis det er ok med beboerne i stueetage i nr. 6 +8.
Ole Jacobsen kontakter dem.
Under forudsætning af beboernes godkendelse indhentes tilbud fra 1-2 elinstallatører.
Referatet gennemgået -ingen bemærkninger.
2) Status på økonomi og transformationen fra Kai til Lone.
Kaj har overdraget økonomien til Lone.
De har været i banken, og det er godkendt.
Kontakten til O.T Anlæg er overdraget til Jonna og Ole M.
3) Status på opgaven omkring beplantningen på Sølundstien.
Kommunen har haft et punkt på deres dagsorden om en “Genetablering af Træ-alle’ mellem
Søbyen og Sølund, som kommunen mener at Søbyen A/S har lovet dem. Søbyen A/S mener ikke de
har nogle udestående med projektet.
Miljø- og Planudvalget vedtog på mødet at optage en sag på “et kommende møde” om
mulighederne for aftaler mellem udvikler og Byrådet i forbindelse med lokalplaner og om, hvad der
kan reguleres i lokalplaner og byggetilladelser.
4) Etablering af ekstra bed ved Søbyen nr. 2 ud imod Sølundstien.
Der vil blive plantet Aronia buske til foråret fra hækken ved nr. 2 til eksisterende Aroniabed, for at
undgå unødig trafik gangtrafik ind mod nr. 2.
Lone foreslog at vi skal plante en bøgehæk til at dække/skjule for Transformer huset ved nedkørsel
til Søbyen. Aura kontaktes for accept.

5) Diskussion og status om tankerne for “nyt grønt område” over imod Sølund.
Erik Hansen har født en ide om at forslå at det store grønne område af Sølund bliver lavet om til en
permanent grøn park – og en lille gruppe med Erik, Lone og Jonna har lavet et godt oplæg
(Se oplæg på hjemmesiden). Alle i bestyrelsen bakker op om ideen med en park overfor Søbyen.
Vi vil sende forslaget ud, så der kommer kendskab til ideen hos byråd, ugebladet, politikere,
smukfest, Sølund og relevante naboer i området, vil vi informere, så de også får kendskab til ideen.
6) Status på de grønne områder (hæk reparation ved Vestergade og nr 6) og evaluering af
“arbejdsdagen”.
Hæk reparation ved Vestergade er klaret. En gartnerskade ved nr. 6 ikke gennemført endnu.
Ole Madsen / Jonna følger op på det.
Alle enige om, at arbejdsdagen forløb meget fint og hurtigt. Når vi gentager i foråret 2021 håber vi
at vejret tillader at afslutte med at kunne grille en pølse mv. og perfekt hvis der også var et par
bænke at sidde på.
Ole Madsen nævnte at grøften, som udleder vandet fra pumpebrønden til Lillesø trænger til at
blive renset. Ole tager det op med OT anlæg for en pris
7) Hvilke opgaver ligger ellers foran os – herunder også opgaver omkring affaldshåndtering.
Omkring affaldshåndtering er der desværre Intet nyt.
Omkring haveredskaber er Ole Madsen står som administrator.Den nye løvsuger og buskrydderen
står i kælderen i nr. 14. Kontakt Ole Madsen tlf. 6060 9966 for at booke.
Der hænger en reservations liste på døren, hvor man kan skrive navn og tlf. på, hvis man ønsker at
låne udstyret.
Blå containere ved Sølund.
Jonna kontakter Trine for at høre, om hun ved noget om det nye byggeri på Sølund. Måske kan hun henvise
til nogen Jonna kan kontakte mht. placering af de blå containere. Det vil være dejligt, hvis de bliver flyttet i
forbindelse med nybyggeriet, så de ikke kan ses.
Næste møde 9. februar 2020 kl. 19.30 hos Jesper.
Der vil vi bl.a drøfte, hvornår og hvordan vi kan afholde Generalforsamling 2021, alt efter hvorledes Corona
situationen har udviklet sig
Referent
Sussi Dohrn

