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SØBYEN GF  - BERETNINGEN

Primært kendetegnet ved:

#  God almindelig drift 

#  Corona tid 
=> ingen SMUKFEST eller SØLUND FESTIVAL



Beretningen omkring siden september 2020



“Glaspest sagen”

Sagen køres
fortsat af Etape
1…



Ny Renovations opdeling / sortering fra juli 2021

Foreløbig udsat til 2022/23.

I de fleste kommuner i Danmark

…men det skal nok komme.



Søbyens forslag om “Ny Bypark”

Corona parkering



Oprydning og udtynding i søkanten, forsinkelsesbassin og kloak.



Diverse gartner ting og lidt lys på vejen.



Nyhedsbreve og FACEBOOK – bruges mere og mere

137 medlemmer og ca. 85 opslag siden sidste GF



Arbejdsdage og sociale ting (udpluk)



Fremadrettet: 

• SMUKFEST & Sølund Festivalen starter op igen

• Udvikle vores kommunikations platform – WEB, Facebook mv
• Herunder / hermed bidrage til en større social sammenhæng i Søbyen

• Opladning af biler

• Arbejde for projekter som ”Ny Bypark”, Glas sagen  osv.



El biler og opladning

Bestyrelsen er fortsat i en 
afventende position for at se 
hvilke løsninger som vinder i 
fremtiden.

2012 2025

Hvilken løsning(er) kan de 3 
ejerforeninger og GF finde i fællesskab?

Hvor, hvordan og hvornår skal der lades?

Hvilke kompromiser skal der til for at alle 
ca. 85 har en brugbar løsning?

Hvordan får vi nok EL kraft i Søbyen?

Hvad vil det hele koste i kroner?



Spørgsmål til beretningen ?



REGNSKAB 2020

- gennemgået af Lone Buhl Pedersen





RESULTAT 



BALANCE





Spørgsmål til regnskabet for 2020 ?



VALG AF 
BESTYRELSE



Valg til bestyrelsen

– uddrag fra referat
fra 16 august 
bestyrelsesmødet.



Følgende søges til Søbyen GF i 2021

• Bestyrelsesmedlem til erstatning for Jesper Ohm

• Erstatning til Suppleant Ole Jacobsen

• Ny WEB master til at overtage efter Erik Kjær Hansen





BUDGET  2021

+ opfølgning pr. 30 juni

- Gennemgået af Lone Buhl Pedersen





Spørgsmål til GF budget 2021 ?



Valg af revisor og suppleant

Nuværende  : Inger Sørensen Længehus nr 1  - 16 

Nuværende 
Suppleant    :  Elin Skau Længehus nr 2  - 14 



Indkommende forslag





Pris :  ca. 13.280 kr pr. stk + støbning og montage



NORD

SYD



Status på ansøgning om bænke



• Som aftalt tidligere, er kommunens indstilling undersøgt og der er givet en 
”forhåndsgodkendelse”, med forbehold for procedure overholdelse.

• Denne er modtaget i marts 2020, hvorefter det reviderede forslag sendes til afstemning på 
Generalforsamlingen 2021.

• Hvis Generalforsamlingen vedtager forslaget om bænke ved søkanten, skal bestyrelsen 
foretage den formelle ansøgning hos kommunen.

• Kommunen skal så forestå en høring hos de ”klage berettiget parter” – iht oversigt.

• Derefter vil det kunne opstilles de tiltænkte bænke.

• Lone og Sussi forslag om bænke på fællesområdet kræver

Ikke nogen godkendelse.



•AFSTEMNINGSKORT



AFSTEMINGSKORT - Bænke på fællesområde

Bordbænke sæt

Armeret Plast, 
vedligeholdelsesfrit
Pris : 10.000 kr/stk
Vægt :  175 kg

Plast + galv. stål, 
vedligeholdelsesfrit
med ryglæn
Pris :  12.000 kr/stk
Vægt :  200 kg

Plast + galv. stål, 
vedligeholdelsesfrit
Pris :  9.500 kr/stk
Vægt :  150 kg

JA :       _______           NEJ :   ________       og gerne nedenstående model



AFSTEMINGSKORT - Bænke nede ved søkanten

Et stk ved “syd”

2 stk

Både ved “syd og nord”

JA :       _______           NEJ :   ________       og gerne i følgende antal

Stål og træ
Delvist vedligeholdelsesfrit
Pris : ca. 13.000 kr/stk
Fast monteret i beton

NORD

SYD



Afstemning om Bænke i Søbyen

Stemmekort indsamles og tælles Jonna og Sussi

Der holdes en strække ben pause – og mulighed for tale med en nabo ☺





Tak for god generalforsamling !

Efter mødet vil bestyrelsen konstituere sig og i lighed med tidligere år vil 
bestyrelsesmedlemmerne bliver begavet med en 3 flasker vin for deres 
indsats i 2020.

Alt materiale vil blive udsendt med referatet.

Tak for i dag


