
Velkommen til generalforsamling 

Søbyen GF 
Skanderborg, 28 marts 2019



I disse nye elektroniske tider – specielt efter ændrede vedtægter



• Erik Kjær Hansen blev valgt til referent.

•Michael Christensen blev valgt til referent.

• Erik meddelte, at Generalforsamling og vores 
vedtægter var overholdt og derfor var 
Generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig.

•Der var fremmødt 49 ejere af de 112 mulige i Søbyen.





SØBYEN GF

- BERETNINGEN



Beretningen omkring 2018 / 2019

9 stk





Så vidt vides – ingen indbrud –> Måren er stadig på spil –> dog fælde opsat 
Brug Facebook til at holde hinanden orienteret og relevant for Søbyen



Snart ny aftale med OT Anlæg…..

Bestyrelsen for GF – (Pia og Kai) er ved at forhandle en ny aftale med OT Anlæg, 
således vil kan få et ensartet udtryk for hele det samlede færdige område.

Når den er på plads vil de udsende info og alle kan være sikker på, at de går 
benhårdt efter samme høje standard, som vi efterhånden oplever i etape 1 & 2

Erfaringen viser, at områderne skal have lidt tid til at ”sætte sig”.                            
Vi tror, det først vil være helt muligt at se resultatet i løbet af 2019.

Pia og Kai kommer tilbage når nyt forefindes  



Vi er kommet langt siden 2013

- Nu også med historisk arkiv !



Historisk side



Erik Kjær Hansen
fik udleveret en stor flaske 
vin for sin indsats og en stor tak



Sølund + SMUKFEST (40 år)



Er det meste
virkelig bare:

”God ro og orden” ?



Lovgivning + god stil

Loven siger, at man som Søbyen
med ca. 170 parkeringspladser
skal råde over 5 handicap pladser.

…hvis og når alle andre pladser er taget 
må de sidste 5 selvfølgelig gerne tage disse 
5 handicap pladser ☺.

Bemærk ordet ”Hvis og når” = God stil



Ekstra notat:

Generalforsamlingen gav Bestyrelsen opgaven at undersøge, om en af 
de nuværende 5 Handicap pladser i Søbyen, skal flyttes til en lokation 
nærmere ”Affaldsø nr 1”.

Grundet en beboer med et invalideskilt, som ellers holder på fortovet 
ude foran Længehus 1 & 2



Selvhjælps- og frivillige initiativer:

Kai Just og Hans Høyrup Petersen vil indbyde til en ”oprydningsdag” og håbede på stor opbakning 
og GF vil efterfølgende byde på en ”Godt arbejde øl”



REGNSKAB 2018
- ved Kai Just







Spørgsmål til regnskabet for 2018 ?

Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen



VALG AF BESTYRELSE

Bestyrelsen anbefaling blev godkendt af Generalforsamlingen

#  Jonna Rønlev, Søbyen 16 4 th blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem

#   Ole Milther Madsen, Søbyen 14 2 tv +

Ole Jacobsen, Søbyen 2 tv blev begge valgt til suppleanter til bestyrelsen

Suppleanter indbydes til alle bestyrelsesmøder.



BUDGET  2019

-Gennemgået af Kai Just





Spørgsmål til GF budget 2018 ?

Budget blev godkendt af Generalforsamlingen



Valg af revisor og suppleant

Nuværende  : Inger Sørensen Længehus nr 1  - 16 

Nuværende 
Suppleant    :  Elin Skau Længehus nr 2  - 14 

Forslaget blev godkendt af

Generalforsamlingen



Indkommende forslag til:

Søbyens Generalforsamling 2019 



# 1



Bestyrelsens
anbefaling:

Et udvalg undersøger en løsning med 
lys, som ikke generer beboer, i det gule 
område.
Kan det gøres for en budgetramme på 
15.000 kr. sættes det i gang – ellers 
afventer det nærmere beslutning.

Forslaget blev godkendt af

Generalforsamlingen



# 2

Efter reaktion fra Gårdhave husene – ændrede forslagsstillerne ordlyden til nedenstående, som blev godkendt:

Forslaget blev godkendt af Generalforsamlingen

Generalforsamlingen pålægger grundejerforeningens bestyrelse i samarbejde med 
forslagsstillerne at afklare forhold omkring bænkes placering inden for søbeskyttelseslinien, 
alternative placeringsmuligheder m.v., så sagen i bedre belyst og gennemarbejdet form kan 
tages op igen på generalforsamlingen i 2020. 



# 3

Bestyrelsens anbefaling:

Bestyrelsen anbefaling er, at Aroniabedene friholdes for forårsløg 
mv. grundet OT anlæg gartner arbejde.
Men at det står beboerne frit for at udplante langs afvandings 
kanalen og på vores del af skrænten op imod Sølundstien. 

Forslagsstillerne har erklæret sig enig i det let ændrede forslag

Forslaget blev godkendt af

Generalforsamlingen



# 3

Bestyrelsen anbefaler i samme
moment, at der etableres ca. 10 meter 
Bøgehæk over imod Vestergade 41 
– når plantning er betimelig. 
Det vil stadig kun blive 80 cm højt – men 
vil være en bedre afslutning og indikere at 
der ikke er en ”hurtig rute” forbi nr. 5 

Forslaget blev godkendt af

Generalforsamlingen





Hjerte starter



Uge 37 - 2018

Orientering fra bestyrelsen i grundejerforeningen ”Søbyen” til Søbygenserne

Venlig information om vores Hjertestarter



Søbyen i besiddelse af en Hertestarter ved Længehus # 2 og den indgår fuldt ud i 
det beredskab, som ”112” har til sin rådighed, hvis noget skulle ske i vores 
nærområde.  I Søbyen har vi også 3 folk som frivilligt har tilmeldt sig som 
”Runner”. En af dem er Erik Kjær Hansen, som netop har sendt vedlagte til mig.  

En stor tak og anerkendelse til Erik og jeg er stolt over at bo et sted, hvor vi 
magter og evner det, at være og gøre noget for andre☺

”Skabet med Søbyens hjertestarter er lige nu tomt, da hjertestarteren har været 
i brug og skal have skiftet batterier og elektroder. Bestillingen er sendt til 
hjertevagt.dk i dag, men pga. weekenden kan vi tidligst regne med at have en 
funktionsdygtig hjertestarter mandag i næste uge.

Det var anden gang, jeg som hjerteløber har været afsted. Første gang kom 
ambulanceredderne frem hurtigere end mig, men i går var det omvendt. Begge 
gange har jeg været på Sortesøvej (Sølund).”
Maskinen virkede og vi har udbygget den med udstyr så også mindre børn ( < 12 år) er dækket. 

http://hjertevagt.dk/


https://www.youtube.com/watch?v=yCU3m8f5-Pk

https://www.youtube.com/watch?v=yCU3m8f5-Pk


Orienterings punkt.

Martin i nr. 39 (Gårdhavehus) + Lars Møller i nr. 12 (Længehus 2), har 
begge bedt om, at vi starter en dialog om Søbyen og El biler – nærmere 
bestemt spørgsmålet:

”Hvorledes skal Søbyen håndterer opladning af fremtidens El bilpark ?”

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen nedsætter et udvalg, som 
løbende og frem til Generalforsamlingen i 2020 kan komme med 
relevante oplæg.

Hans Højrup Petersen vil være bestyrelsens repræsentant i udvalget.

Forslaget blev godkendt af Generalforsamlingen og der må arbejdes videre.
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”God Nabo hjælp / stil ”

Det kunne være at dele sine erfaringer og forundring 
med sine naboer i ejerforeningen eller Gårdhavehusene
i forbindelse med den kommende 1 og 5 år gennemgang.

Enten ved at lægge det på vores Facebook eller bare 
tage direkte kontakt til hinanden.

Husene i etape 2 – så værdien ved behandling af ”revnerne
ved udhusene.

Husene i Etape 1 – så værdien i opgaven med de flækkede 
mursten ved køkkenvinduerne og afvanding af terrasserne.

Ejerforeningerne har ligeledes set eksempler på at 
når man står sammen er man stærkere.



Hvis man siger, at en husstand måske har / bruger:

Type 1 Type 2

TV pakke fra TDC, WAOO mv 499,00 299,00

Mobil abonemet 198,00 89,00

Netflix 99,00 79,00

Spotify eller Itunes mv 109,00 79,00

Via Play 129,00 129,00

Internet / bredbånd 299,00 129,00

Totalt om måneden 1.333,00       804,00  - pr husstand

Totalt om året bruger de 

112 enheder i Søbyen 1.791.552,00 1.080.576,00    kr. om året….

Måske et udvalg ville kunne skabe en besparelse – eller nye muligheder for hele Søbyen ?

TV, IT, mobil og abonnents udgifter 

-potentielt et stort besparelsespunkt.



Ekstra notat:

Generalforsamlingen godkendte, at der arbejdes videre i 2 
projektgrupper, med både beskrivelse af opladnings muligheder og et 
forsøg på at optimere omkostningerne til IT og abonnementer.

Projektgruppen for Opladning består af Martin Skov, Lars Møller og 
Hans Højrup Petersen – indbydes andre interesseret til at melde sig hos 
Hans Højrup Petersen.

Aktive deltagere til IT &  Abonnementer bedes melde sig til bestyrelsen.

Alle tog opfordringen til at dele viden og oplevelser til positiv 
efterretning



SØBYEN Golf match den 27 september 
2019 i Skanderborg Golfklub

Igen i 2019 vil Lars Møller og Kai Just stå for en lokal Søbyen Golf 
turneringsdag og alle med Golfkort er velkommen

Kai Just vil indbyde yderligere via vores Facebook gruppe og desuden 
lægge op til at der evt. kunne laves en ugentlig golfdag – evt. fredag 
eftermiddage med løbende tilmelding.



”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 !

Søbyens GF – generalforsamlingen bør I 2020 være sidst og i forlængelse af 
generalforsamlingerne for de 3 ejerforeninger.
For at kunne lave en fælles opsamling af relevante punkter

Michael Christensen fik bemyndigelse til at indkøb 3 flasker god vin til hvert 
bestyrelses medlemmerne, for god indsats, af foreningens midler. 

Efter mødet vil bestyrelsen konstituere sig. – Se de sidste 2 bilag

Alt materiale vil blive udsendt som referatet.



Bestyrelses konstituering for Søbyen GF
Straks efter generalforsamlingen den 28 marts 2019,  skete følgende konstituering:

Formand Michael Christensen, Søbyen 43 _________________________

Næstformand Kai Just, Søbyen 12 _________________________

Bestyrelsesmedlem Hans Høyrup Petersen, Søbyen 12 _________________________

Bestyrelsesmedlem Jesper Ohm, Søbyen 2 _________________________

Bestyrelsesmedlem Jonna Rønlev, Søbyen 16 _________________________

Suppleant Ole Jacobsen, Søbyen 4 _________________________

Suppleant Ole Milther Madsen, Søbyen 14 _________________________

Referat godkendt af dirigent 

Erik Kjær Hansen Søbyen 18 _________________________



Datoer for kommende bestyrelsesmøder 
og generalforsamling i 2020:

1 møde 14 maj kl. 19.30 i hos Michael - planlægning af året og opgaver fra GF
2 møde 27 august kl. 19.30 i hos Jonna - update også efter SMUKFEST
3 møde 30 oktober kl. 19.30 i hos Jesper - update + forbered. af GF forsamling 
4 møde 19 februar kl. 19.30 i hos Kai - regnskabs gennemgang og agenda for GF

Generalforsamling : 2 april 2020 kl 19.30 i de sædv. lokaler på Sølund

Med en stor opfordring til ejerforeningerne om at få holdt deres før GF´s


