
                                                          

 

Side 1 

 
Referat fra møde i grundejerforeningen 
  
 

Hvor:  Hos Gine Binder 

Hvornår:  18-08-16 

Deltagere:  Hans Jørgen Hybschmann 

Gine Binder 

Erik Kjær Hansen 

Claus Vaaben 

 

Referent  Claus Vaaben 

 
 

1. Sidste referat. 
 Der var ingen bemærkninger til det sidste referat.  

 
 

2. Ukrudt bekæmpelsen på de grå områder.  
Bekæmpelsen fungerer ikke, og vi har flere områder, hvor man frygter, at 
belægningerne tager skade af fremvoksende græs m.v. 

 

 OT sprøjter 1 gang hvert forår, og afbrænding resten af året. Sprøjtepro-
dukter bruges langs kanter, og hvor det er svært at holde nede. 

 Aftalt at Hans Jørgen undersøger med OT hvilke muligheder vi har. 
 

3. Vedligeholdelse af de “græs”armerede P-arealer 

 Det er aftalt at Hans Jørgen undersøger med OT, om at de slår græsset 2 
gange om året. 

 Det er også aftalt at vi ikke skal så græs på P-arealerne. 
 

4. Grønne områder - årlig klipning af skråningerne mod søen, bassinet og 
Sølundstien. Hvornår  

 Klipning er lige blevet gjort, og der er aftalt at OT vurdere hvornår der 
skal beskæres træer. 
 

5. Ejerforeningen Søbyen 10-14 på vores web 

 Erik har talt med dem og sagt ja til at de kommer på hjemmesiden 

 De 800 kr. i omkostninger tager grundejerforeningen. 
 

6. Samarbejde med de øvrige foreninger om udbud af administrationsop-
gaven. 

 Ejerforeningerne betaler meget for disse opgaver, hvorfor det er aftalt at 
nedsætte en gruppe med de 3 formænd, til at se på dette.(få nogle for-
skellige tilbud) 
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7. Forespørgsel om forbud mod bilvask på området, da sæbevand m.v. 
løber direkte i regnvandsbrøndene og dermed i vores bassin og søen 

 GF vurderer ikke det er et problem, og vil derfor ikke lave et forbud mod 
bilvask. 
 

8. Aflevering etape 2 grå område 

 Der vil være mulighed for at få en mand med til afleveringen fra Brolæg-
gerlauget. Prisen for dette er 12-18.000 kr. inkl. en rapport. Erik under-
søger muligheden for at få ham med rundt, uden at udarbejde en rapport. 
Erik undersøger hvad prisen så vil blive. 
 

9. Eventuelt 
 Smukfest P-pladser 

 Det konstateres at der ikke var problemer med at få p-pladse under 
Smukfest. 
 
Pumpeservice 

 GF har aftalt med Micky de betaler for at få lavet service på vores 
regn pumper 1 gang. Dette koster ca. 3500 – 4000 kr. Det er aftalt at 
GF får et tilbud på efterfølgende serviceomkostninger 
. 
Hjertestarter 

 Der er ca. 10 sponsorer til at få indkøbt en hjertestarter. GF skal finde 
ud af hvilken starter der skal købes. Hans Jørgen prøver at finde svar 
på hvad der fungere. Erik spørger kommunen hvilke erfaringer de 
har. Så snart det er undersøgt købes den. 


