Ejerforeningen Søbyen 16-20, 8660 Skanderborg
Referat fra bestyrelsesmøde i E/F Søbyen 12. juni 2019
Deltagere: Susanne Bruun (18, 2.th.), Jette Kjær Hansen (18, 2.tv.), Erik Reinholdt
(16, 4.th.), Steen Guldmann (16, 3.tv.) og Inger Sørensen (16, 4.tv.).
Afbud: Ingen
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Blev gjort i forbindelse med generalforsamlingen.

2. Siden sidst
a. Generalforsamling
Få punkter i referatet tilrettes. Bl.a. er adressen på Inger og Søren
(suppleant) fejlagtig. Steen tager kontakt til Datea/Lene – og får samtidig
Jette og Erik ”introduceret”.
b. Vedtægtsændringer, som kræver en ekstraordinær generalforsamling,
udsættes til næste års generalforsamling.
c. Konstituering
Steen – Formand
Jette – Næstformand
Susanne, Erik og Inger (Referent) – Bestyrelsesmedlemmer
d. Broen! En lille ”selvbestaltet” gruppe fra etape 1 og 2 har ved henvendelse
til Naturklagenævnet søgt aktindsigt. Vi afventer svar derfra ……
e. Der er kommet ny ”indmad” i vores udendørs cykel-parkering, så man nu
kan parkere i 2 ”lag”. Det fungerer så godt, at ”uvedkommende” også
benytter pladserne – hvilket vi skal have stoppet!! Tiltag følger.

3. Orientering om igangværende sager
a. Foreningens økonomi: Det ”hænger sammen”. En enkelt stor regning vedr.
elevatorer.
b. I løbet af august skriver Steen, både pva. Ejerforeningen og os alle som
ejere, til Søbyen A/S vedr. 5 års-gennemgangen. Kurt Kamp skal bistå
foreningen, og vil også, mod separate honorarer, tilbyde sin assistance til
alle lejlighedsejere!
c. Vi ER opmærksomme på problemer med visse altanglas – og opfordrer, ved
konkret opstået skade, til at give besked til én i bestyrelsen.

4. Handlingsplan

Ejerforeningen Søbyen 16-20, 8660 Skanderborg
Intet nyt pt. – den kommende 5 års-gennemgang har vores fulde
opmærksomhed.

5. Indkomne forslag
Ingen

6. Eventuelt
a. Det er fortsat et stort problem med gøende hunde i vores længehus!!
b. Fremover bliver altanglas mm. vasket hver 2. måned. Ændringen ER bestilt.

7. Næste møde
Mandag d. 19. august kl. 16.30 hos Inger – 16, 4.tv.

