Grundejerforeningen Søbyen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016
Til stede:
Hans Jørgen Hybschmann (formand), HJH
Erik Kjær Hansen (næstformand), EKH
Jan Sørensen, JS
Claus Vaaben, CV
Afbud:
Morten Lykke Pedersen, MLP

REFERAT
1. Referat fra bestyrelsesmødet den 18. november 2015.
Drøftet og godkendt.
Med hensyn til markering af P-pladserne på de græsarmerede områder blev det aftalt at EKH
udarbejder et forslag og udregner en pris for markering med vejsøm af rustfrit stål. Der
orienteres om sagen på generalforsamlingen, men det er bestyrelsens forventning, at
markeringen bliver en del af afleveringen af “de grå områder” senere i år.
2. Generalforsamling
MLP har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Suppleanten indkaldes til næste
møde, hvor generalforsamlingen skal detailplanlægges.
Bestyrelsen besluttede at opfylde vedtægernes krav om, at bestyrelsesmedlemmer vælges for
to år, ved at lade 2 medlemmer være på valg i 2016 og 3 medlemmer i 2017. På den måde
sikres der en vis kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. På valg i 2016 er Jan Sørensen og Morten
Lykke Pedersens suppleant.
Generalforsamlingen forsøges afviklet den 17. marts 2016 kl. 19:00. HJH undersøger om vi kan
få et passende lokale i nærheden af Søbyen. HJH tager kontakt til Boliq for at undersøge, om
de kan deltage på den ønskede dato, og om de kan have regnskab og budgetforslag klar.
3. Grønne områder
Principperne for vedligeholdelse af de grønne områder, som bestyrelsen tidligere har
rundsendt, præsenteres på generalforsamlingen som “bestyrelsens principper”. De bliver
således ikke sat til afstemning på generalforsamlingen og kan derfor ændres af en ny
bestyrelse.
De sidste dages frost har gjort det muligt at gå ud på isen for at få fjernet den resterende
opvækst af el og pil. En gruppe af beboere fra gårdhavehusene løser opgaven.
4. Broen
Der er ikke nyt i sagen med lovliggørelse af broen, men det fremgår af den seneste dagsorden
for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune, at et forslag til nye regler for broer i
kommunens søer og vandløb snart vil blive sendt i høring. En vedtagelse af forslaget kan få

store konsekvenser for vores mulighed for at bevare broen, så bestyrelsen agter at indsende et
høringssvar.
5. Eventuelt
Der blev orienteret om:
- ønske om hjertestarter i bebyggelsen fremsat af beboere i gårdhavehusene. Ejerforeningen i
længehuset har ansøgt Tryg Fonden i 2015, men har fået afslag.
- status på Sølundstien og helhedsplan for beplantningen i Søbyen
- sportshøjskole i en af Sølunds ældre hvide bygninger
- problemerne med fyldte affaldsbeholdere i juleperioden
Næste møde: HJH fremsender datoforslag til øvrige bestyrelsesmedlemmer
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