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Mødetid og sted:  
Onsdag den 25. maj 2022 kl. 18.30-19.30 hos Erik, nr. 18, 2. tv.


Bestyrelsesmedlemmer til stede:  
Rasmus Lübech Christensen, Birgit Werge, Anders Trolle og Erik Kjær Hansen. 

Suppleanter til stede: 
Kamma Holm og Louise W. Christensen. 

DAGSORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 

1. Konstituering 

Der skal vælges formand og næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.


Som formand valgtes Erik Kjær Hansen og som næstformand Rasmus Lübech 
Christensen. 

Afgørelse om valgperioder på 2 henholdsvis 1 år for de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 
udsættes til næste møde, hvor hele bestyrelsen forventes at kunne være til stede. 

2. Drøftelse af ansvarsområder 

Ansvarsområderne (som ikke er vedtægtsbestemte) fordeles blandt bestyrelsens 
medlemmer og suppleanter. Der må meget gerne være flere om at dele et område, og 
vi kan også ændre på områdernes sammensætning eller tilføje nye.


Det er også muligt at lade områder håndtere af foreningsmedlemmer uden for 
bestyrelsen, hvis det viser sig svært at dække dem på anden vis.


Da Tom ikke kan være til stede, foreslås den konkrete fordeling udsat til næste møde.


Sådan har opgaverne været fordelt i den afgåede bestyrelse:


A. Juridiske forhold og kontakt til myndigheder (formand og næstformand) (Erik og 
Rasmus)


B. Kommunikation til foreningens medlemmer (formand og næstformand) (Erik og 
Rasmus)


C. Økonomi og kontakt til administrator (?)

D. Grønne arealer, grå arealer og snerydning (Rasmus + ?)

E. Forsyningsområder og teknik (Anders + ?)

F. Hjemmeside og Facebookgruppe (Michael + ?)

G. Kontakt til festivaler (Birgit + ?)


Aktuelle særlige ad hoc ansvarsområder:
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H. Lademuligheder for elbiler på Søbyens område (Michael)


Punktet færdiggøres på næste møde, hvor Tom også forventes at være til stede. 

3. Mødekalender 

Forslag til mødekalender og mødetider:


Bestyrelsesmøder: 
Alle møder kl. 19:30-21:00

Alle datoforslag ligger på mandage, men hvis det kolliderer alvorligt med private eller 
arbejdsmæssige aktiviteter for en eller flere af jer, så finder vi en anden ugedag. Hvis 
det også er vanskeligt, så lægger vi møderne på rullende ugedage.


• Mandag den 15. august 2022 (hos Louise og Rasmus)

• Mandag den 3. oktober 2022

• Mandag den 5. december 2022

• Mandag den 6. februar 2023

• Mandag den 27. marts 2023 (planlægning af generalforsamling)


Generalforsamling: 
Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af maj måned.


• Ordinær generalforsamling, mandag den 15. maj 2023

• Frist for indkaldelse til generalforsamling, mandag den 17. april 2023.

• Frist for medlemmerne mht. indsendelse af forslag, mandag den 1. maj 2023.

• Frist for udsendelse af forslag fra medlemmerne, mandag den 8. maj 2023


Arbejdsdage: 
Vinterarbejdsdagen er 100% afhængig af islægning af søen.


• Pleje af rørskoven (opvækst), januar-februar 2023.

• Sommerarbejdsdag, juni 2023.


Mødekalenderen blev godkendt. 

4. Arbejdsdagen den 19. juni 

Aftaler om dagens forløb og fordeling af opgaver. P.t. er der en aftale om sponsorering 
af pølser til grill, men derudover starter vi på blankt papir.


Tidsrammen bliver kl. 11-13 den 19. juni. Arbejde den første time og grillpølser og 
hyggeligt samvær fra ca. kl. 12.  
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Forventningen er et fremmøde på 20-30 beboere, som sættes til at gennemgå 
fællesarealerne for affald, luge udvalgte steder, trimme udvalgte kanter og klare evt. 
mindre beskæringsopgaver. 

Redskaber m.v.: Birgit organiserer, at grundejerforeningens el-redskaber er klar til brug 
på dagen. Louise og Rasmus leverer sække til affald. Beboere opfordres til selv at 
medbringe arbejdshandsker m.v. 

Forplejning m.v.: Rasmus står for organiseringen af grill og pølser (Michael har lavet en 
sponsoraftale). Øvrige bestyrelsesmedlemmer giver en hånd med før, under og efter 
arrangementet. 

Mangler afklaring: Hvor på fællesarealet samles vi? Hvem udpeger de områder, der skal 
arbejdes på/med? Erik laver et udkast og aftaler endeligt med Rasmus. 

Erik sørger for information til medlemmerne om dagen gennem nyhedsbrev(e).  

5. Eventuelt  

• Mødet om marken ved Sølund den 27. juni blev drøftet. 
• Der er en mindre afvigelse mht. de påtrykte datoer på p-tilladelser til Smukfest og de 

reelle datoer. Der orienteres om det i et nyhedsbrev forud for festivalen. 
• Ukrudtsbevoksning langs kanter ved græsarmerede parkeringsområder forsøges 

trimmet bort på arbejdsdagen den 19. juni.  


