
Generalforsamling for Grundejerforeningen Søbyen 

 

11. oktober 2021, Kl. 19:00, Kulturhuset Skanderborg 

 

Referat 

 

Aftenens fremmøde var 48 enheder + 18 fuldmagter ud af 112 enheder. Der var rigelig af plads i den store 

sal, som fungerede ganske glimrende til opgaven. 

1. Valg af dirigent 

Valgt blev Hans Jørgen Hybschmann Søbyen nr. 29 

2. Bestyrelsens beretning om det forgangne år 

Bestyrelsen har i årets løb, udsendt info skrivelser ud til beboerne, omkring emner der rører 

sig i foreningen. 

God stabil drift i det forgange år. Der har ikke været afholdt Sølund festival og Smukfest, 

grundet Corona, dette har betydet, at vi ikke har skulle bruge energi på dette. 

Vi har fået en endelig afgørelse på vores bro sag, som desværre ikke er faldet ud til Søbyens 

side. Så sagen er nu endelig, og vi kan ikke tage den op igen. 

Formanden gennemgik de små og større ting, der havde rørt sig i foreningen, igennem 

2020/2021. (Se vedlagte bilag) 

Aftenen indeholdt også stor tak for god indsats til bestyrelsesmedlem Jesper Ohm og Ole 

Jacobsen, som ikke stille op til genvalg. 

Beretningen blev afsluttet med klapsalver fra salen. 

3. Aflæggelse af regnskab 

Lone Buhl redegjorde for regnskabet i året 2020.  

Foreningen er i god form, og klar til både uforudsete udgifter, såsom nye pumper, nye 

bænke og skulle der komme en snestorm, over flere dage klare vi også det.  

4. Valg af bestyrelse og suppleanter 

For første gang i 7 år skulle der et rigtigt kampvalg til at finde vores nye bestyrelse.  

Efter kampvalg pr. brevstemme, blev til bestyrelsen valgt: 

Erik Kjær Hansen nr. 18 2. tv  52 stemmer.  (Ny) 

Michael Christensen nr. 43  43 stemmer. (Genvalg 1 år) 

Rasmus Christensen nr. 35  42 stemmer.  (Ny) 



Plus Lone og Sussi som ikke var på valg. 

Generalforsamlingen takkede for indsatsen fra Jonna Rønlev igennem de sidste 2 år og at hun stillede op til 

bestyrelsens kampvalg og fik 36 stemmer. 

I 2022 skal der igen vælges nye medlemmer, idet minimum Michael forlader bestyrelsen, så interesserede 

er velkomne til at melde sig i 2022. Hvis der igen i 2022 skulle opstå en kampvalgssituation, er vi bekendt 

med proceduren. 

Som suppleanter blev valgt  

Birgit Werge nr. 4, 3. tv         (Ny) 

Ole Miltner Madsen nr. 14, 2.tv.    (Genvalg) 

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag 

 

Lone Buhl fremlagde budgettet for 2021. Der vil ikke, være nogen ændringer i kontingentet 

for året 2021. Budgettet blev godkendt. 

 

6. Valg af revisor 

Inger Sørensen nr. 16 er genvalgt sammen med suppleant Elin Skou 

7. Afstemning om indkommende forslag 

Bordebænke sæt fremsat af Lone Buhl og Sussi Dohrn 

 Afstemningen blev 46 for og 9 imod 

Forslaget blev vedtaget. Og efterfølgende har en optælling vist at vedlagte 

forslag fik flest stemmer (36 af 46) 

 

Bænke ved sø kanten fremsat af Erik Kjær Hansen 

Afstemningen blev 47 for og 9 imod 

Forslaget blev vedtaget og Erik Kjær Hansen vil påbegynde den formelle 

 ansøgning/sagsbehandling hos kommunen. 



8. Eventuelt 

Der var ingen spørgsmål fra salen og dirigenten lukkede agendaen og takkede alle deltagerne.  

 

Bestyrelseskonstituering: 

Den nye bestyrelse ser således ud, og har med respekt for de personlige stemmer, konstitueret sig på 

følgende måde:  

Formand 

Erik Kjær Hansen, Søbyen nr. 18 2. tv - på valg igen i 2023   

Næstformand 

Michael Christensen, Søbyen nr. 43  - på valg igen i 2023, ønsker at træde ud i 2022 

    

Rasmus Christensen, Søbyen nr. 35 - på valg igen i 2023 

Lone Buhl Pedersen, Søbyen nr. 2 1.th  - på valg igen i 2022 

Sussi Merete Dohrn, Søbyen nr. 6 1.tv   - på valg igen i 2022 

 

Suppleanter 

Ole Miltner Madsen, Søbyen nr. 14 2.tv  - på valg igen i 2022 

Birgit Werge, Søbyen nr. 6 1.tv   - på valg igen i 2022 

 

Bestyrelsen vil hurtigt muligt mødes for at fordele opgaverne internt og derefter vil arbejdsdelingen blive 

udsendt. 

 

Referent 

Jesper Ohm Petersen, Søbyen 2 2.th 

 

 

 

 

Bilag : Fremvist materiale fra mødet i Store Sal i Kulturhuset.  


