
Fra: Michael Christensen michael.moller.christensen@gmail.com
Emne: Referat af El-landestander møde til Søbyen - udvidet med formandskaberne.
Dato: 15. september 2022 kl. 21.39

Til: Peder Hansen phn@sds.dk, Flemming Rasmussen fjr@fjura.dk, Anders Trolle trolle143@gmail.com, Jesper Ohm
Familienohm@live.dk, Ole Jacobsen kd.orj@mail.tele.dk, Erik Kjær Hansen KjaerHansen@mac.com, Sten Guldmann
stg@bane.dk, Hans Høyrup Petersen hans.hoyrup.petersen@gmail.com, erik.reinholdt@gmail.com, Rasmus Christensen
lubech@mail.dk, Lars Møller lm@lassenogmoller.dk, Ja.an@vip.cybercity.dk

Efter præsentation på Søbyen GF generalforsamling i 23 maj og efterfølgende detalje gennemgang den 15 juni for interesserede
blev det aftalt, at der skulle indkaldes til et nyt møde i El-ladestander gruppen - sammen med formandsskaberne fra de 4
foreninger i september, for at afdække hvilken retning opgaven skulle have fremover.

Til dette møde var derfor indbudt 12 personer - til mødet i Kulturhuset var følgende tilstede:

El-ladegruppen Jesper etape 3
Flemming etape 3
Lars  etape 2
Anders hus nr 7
Michael hus nr 43
Peder etape 2 - kom ved mødets afslutning

Formandskab Ole Etape 3

Ejer - ikke beboer Jan Etape 2  

Grunden til den mindre mødetilslutning kan formodentlig tilskrives, at der har været afholdt et “formandsmøde” i august med
deltagelse af formandskaberne fra Etape 1,2 og 3 + GF

Dette mødes konklusion var, at der ikke var nyt fra ejerforeningerne og emnet ville først blive behandlet, for etape 3 og 2
vedkommende, på bestyrelsesmøderne i november 2022. Ole´s formodning var, at der tidligst ville komme en melding fra etape 3
efter deres ejerforenings generalforsamling i foråret 2023.

Derfor var konstateringen - efter få minutter - at dagens møde ikke var relevant.

Mødets konklusionen var, at El-ladegruppen har løst sin opgave og de forskellige løsningsforslag, som er beskrevet i det
udleverede materiale i juni - bl.a. alternativer om “Lade laug” er til rådighed for de 4 bestyrelser.

El-ladegruppen er derfor nu i en dvale position og afventer yderligere henvendelse fra GF bestyrelsen.

Som formand for gruppen vil jeg gerne takke medlemmerne for godt arbejde igennem det sidste år.

På vegne af El-ladegruppen

Michael  - nr 43
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