Ejerforeningen Søbyen 16-20, 8660 Skanderborg
Referat fra bestyrelsesmøde i E/F Søbyen 22. januar 2018
Deltagere: Susanne (18, 2.th.), Søren (18, 4.tv.), Steen (16, 3.tv.), Ulla (20, 3.tv.)
og Inger (16, 4.tv.) – samt den første times tid Ulrik fra DATEA.
Afbud: Ingen
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde
OK.

2. Siden sidst
Steen har været til møde med GF og Etape 2. GF-formand laver skriv om
parkering generelt. Der er foreløbig kommet 7 forslag til anvendelse af det
grønne område mellem Søbyen 5 og 11. Forslagene bliver sendt ud sammen
med indkaldelse til generalforsamling i GF.

3. Orientering om igangværende sager
a. Foreningens økonomi: Regnskab for 2017 gennemgået og foreløbigt budget
for 2018 lavet i samråd med Ulrik. Uændret kontingent.
b. Altaner: Vi afventer ”syn og skøn”.

4. Generalforsamling 2018
Er aftalt til onsdag d. 2. maj. Ulla reserverer Medborgerhuset ligesom sidste år.
”Detaljer” følger efter næste bestyrelsesmøde!

5. Handlingsplan
Hvad vil bestyrelsen arbejde med i 2018:
a. Af hensyn til økonomien ingen nye planer før altan-sagen er afsluttet.
b. –Kalk-anlæg. Afventer erfaring fra privat ”prøveopsætning”.

6. Indkomne forslag
Opsætning af markiser. Vi undersøger generelle regler på området, og om det
kræver en vedtægtsændring. Der skal være faste regler bl.a. mht. farvevalg.

7. Eventuelt
a. Cykler skal stå i cykelskuret eller de private kælderrum. De er IKKE
velkomne på gangarealerne i kælderrummene. Skal fjernes omgående!!
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b. Stikkontakter udvendigt på altanerne giver anledning til at relæet slår fra
pga. indtrængende vand. Der arbejdes på en generel løsning af problemet.
c. Der er bestilt rengøring af indgangspartierne NU. Gulv i stueetage i alle 3
opgange + kældernedgang i nr. 18 rengøres hver uge fra nu og foreløbig til
og med uge 16.
d. Det undersøges, hvad prisen er for måtter i indgangspartierne, som kan
skiftes med faste intervaller.

8. Næste møde
Tirsdag d. 20. marts kl. 16.30: hos Søren – 18, 4.tv.

