Grundejerforeningen Søbyen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. febuar 2016
Til stede:
Hans Jørgen Hybschmann (formand), HJH
Erik Kjær Hansen (næstformand), EKH
Jan Sørensen, JS
Alex Schierff, AS
Afbud:
Claus Vaaben, CV

REFERAT
1. Nyt medlem i bestyrelsen
Alex Schierff (16, 3. th.) indtræder i bestyrelsen i stedet for Morten Lykke Pedersen.
2. Referat fra bestyrelsesmødet den 19. januar 2016.
Drøftet og godkendt.
EKH oplyste prisen på montering af vejsøm i rustfrit stål som markering af de enkelte Ppladsers udstrækning. Det vil være en meget dyr løsning, så der undersøges alternativer.
Der arbejdes videre med ønsket om at gøre en hjertestarter tilgængelig i Søbyen.
3. Generalforsamling
HJH gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen, og de enkelte punkters indhold blev
drøftet.
Dagsorden og obligatoriske bilag skal omdeles i løbet af denne uge for at være rettidigt ude
hos medlemmerne. HJH sørger for kontakten til BOLIQ, der producerer materialerne.
Bestyrelsen sørger for omdeling.
Regnskabet for 2014/2015, som er modtaget fra BOLIQ ser fint ud og er opstillet enkelt og
forståeligt. Et par enkelte spørgsmål fra bestyrelsen afklares. Grundejerforeningen fik ikke valgt
en revisor på generalforsamlingen i december 2014, så regnskabet er ikke påtegnet af en
sådan. HJH undersøger, om BOLIQ kan foranledige regnskabet påtegnet af en registreret
revisor før generalforsamlingens afholdelse.
Forslaget til budget for 2016, som er modtaget fra BOLIQ, er baseret på de nuværende
medlemmer. Bestyrelsen ønsker opstillingen tilrettet, så bidrag og udgifter relateret til etape 2,
som fuldt indflyttes i juni måned, medtages, og gør budgettet mere retvisende.
JS og AS er på valg til bestyrelsen. JS genopstiller ikke.
HJH forelagde emnerne til bestyrelsens beretning. Opgaver i forhold til fremlæggelsen blev
fordelt.
EKH fremstiller stemmekort, som kan anvendes ved eventuelle afstemninger på
generalforsamlingen.

4. Eventuelt
Der blev orienteret om:
- status på Sølundstien
- status på grønne områder
- status på bådebroen
- klimaprojekt Vestergade
- Søbyens etape 3

Næste møde: HJH indkalder.

_________________________________________________
Hans Jørgen Hybschmann, formand for GF Søbyen

