Referat fra Bestyrelsesmødet i Grundejerforeningen Søbyen

Sted

Michael Christensen nr. 43 Søbyen

Dato

Tirsdag 14. maj 2019 kl. 19.30

Deltagere

Jesper Ohm, Hans Høyrup Petersen, Jonna Rønlev, Ole Milther Madsen
Kai Just og Michael Christensen.

Fraværende

Ole Jacobsen

Referent

Jonna Rønlev

Agenda punkter
1) Referat gennemgang fra sidste bestyrelsesmøde – hvor emnet ikke indgår i andre punkter. Se referatet
på vores hjemmeside. Ingen kommentarer.
2) Status på administrator, bank flytning og økonomi er gået godt og der er styr på økonomien

3) Status og opfølgning på punkter fra Generalforsamlingen – opgavefordeling for det kommende
bestyrelses år.
- Handikapplads ud for opgang 16
En af de andre handikappladser flyttes fra nr. 2 til en plads ud for opgang 16, da en beboer ikke kan
gå så langt og har et handikap skilt.
- Lys ved affaldsøen ved længehus 3
Der er ved at blive indhentet tilbud på at opsætte en lysmast ved affaldsøen.
- Bænke ved søen
Til generalforsamlingen kom Knud Larsen og Erik Kjær med et forslag om bænke.
Opgave: bestyrelsen i samarbejde med forslagsstillerne skal 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.
Jesper og Kai vil repræsentere bestyrelsen i det videre arbejde. Kai vil tage kontakt til
forslagsstillerne.
- El laderstationer
Martin Skov og Lars Møller kom med: ”Hvorledes skal Søbyen håndterer opladning af fremtidens El
bilpark ?”
Hans har indkaldt Erik Kjær; Martin Skov og Lars Møller til et opstartsmøde . Mere herfra senere.
- TV, IT, mobil og abonnents udgifter
Bestyrelsen efterlyser deltagere til en arbejdsgruppe omkring mulighed for at beboerne kan opnå
besparelser. Har du lyst til at deltage praktisk I opgaven så kontakt formanden Michael.
4) Status på klagesagen om badebroen
Er fortsat ved klagenævnet i Viborg og er i proces.
Til august vil vi få en status på hvornår vi kan forvente svar. 

5) Eventuelt på dagen
- Sølund parkeringstilladelser.
Bestyrelsens medlemmer kommer rundt med dem i jeres postkasser.
Måske ses vi til ”Tovli´ Tirsdag” den 11 juni? Der er gratis adgang ☺
- Nedkørsel på Vestergade.
Snak med asfaltarbejderne. Det vil blive ordnet, så bilerne forhåbentlig ikke behøver at frygte for
deres undervogn.
- Gadelyset er gået ud nogle gange.
Hans har haft en elektriker til at opdele lyset, så alt lyset ikke går ud samtidigt, såfremt en fejl
opstår.
- Fjernelse af affald og ukrudt
På generalforsamlingen kom dette op. Hvis nogen er interesseret i fællesarrangementer omkring
fjernelse af affald og ukrudt, så kontakt Hans og/eller skriv på facebooksiden.
Det kan f.eks. honoreres med lidt at hygge sig sammen om.
- Møde med Micky
Hans og Kai har haft møde med Micky for ca. 1 måned siden omkring skæve lygtepæle mv.
De følger op på den fulde accept de har fået fra Søbyens A/S side
Bestyrelsens arbejdsopdeling :
Formand
Økonomi
Teknik
Juridiske forhold
OT gartner

Michael Christensen
Kai Just
Hans Høyrup og Ole Milther
Jesper Ohm
Kai Just og Jonna Rønlev

Næste møde: tirsdag den 27. august kl. 19.30 2019 hos Jonna

Jonna Rønlev

