
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  Grundejerforening	  Søbyen	  (”G/F”)	  d.	  24.	  marts	  2015	  
	  
	  
Deltagende:	  	  Erik	  Kjær	  Hansen	  (18,	  2.	  tv.),	  Morten	  Lykke	  Pedersen	  (18,	  4.	  th.),	  Jan	  Sørensen	  (20,	  1.	  

tv.),	  Claus	  Vaaben	  (37),	  Hans	  Jørgen	  Hybschmann	  (29)	  
Afbud:	   Ingen	  
	  
Referent:	   Morten	  Lykke	  Pedersen	  
	  
	  

1. Gennemgang	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  
Punkt	  1:	  Ingen	  bemærkninger	  
Punkt	  2:	  Der	  er	  foretaget	  beskæringer	  som	  aftalt,	  men	  vi	  må	  ikke	  gøre	  noget	  i	  perioden	  1.	  marts	  til	  
1.	  oktober.	  	  
Punkt	  3:	  Boliq	  har	  ikke	  tilsendt	  policer	  endnu,	  men	  HJH	  rykker	  dem.	  	  
Punkt	  4:	  Ingen	  kommentarer	  
Punkt	  5:	  Ingen	  kommentarer	  	  
Punkt	  6:	  Ingen	  kommentarer	  
	  

2. Økonomi	  
Der	  er	  ikke	  det	  store	  at	  bemærke,	  men	  HJH	  har	  bemærket,	  at	  det	  er	  lavet	  et	  par	  posteringer,	  som	  
ikke	  er	  godkendt	  af	  HJH.	  HJH	  har	  taget	  fat	  i	  Boliq	  for	  at	  få	  klarhed	  over,	  hvad	  posteringer	  er	  
dækker	  over.	  	  
	  

3. Fældning	  af	  træer	  
Bestyrelsen	  drøftede	  beskæring	  elletræerne	  længst	  mod	  nordøst.	  Beskæring	  er	  ikke	  en	  god	  løsning	  
ifølge	  gartneren,	  og	  derfor	  er	  alternativet	  at	  enten	  lade	  dem	  stå	  eller	  fælde	  dem	  alle.	  Der	  var	  
stemning	  for	  at	  lade	  træerne	  stå	  i	  første	  omgang	  og	  revurdere	  til	  oktober.	  	  
	  
Hække	  omkring	  længehuset	  er	  i	  princippet	  grundejerforeningens	  domæne,	  men	  vedligehold	  
overlades	  til	  beboerne	  i	  stueetagen.	  Beslutningen	  kan	  revurderes	  til	  oktober.	  	  
	  

4. Parkering	  
Bestyrelsens	  holdning	  er,	  at	  parkeringspladserne	  ikke	  opmærkes.	  Der	  er	  dog	  sat	  penge	  af	  i	  
projektet	  til	  opmærkning,	  som	  vil	  afkræves	  Finn	  Birkjær.	  	  
	  
Der	  udarbejdes	  et	  forslag	  omkring	  trailerparkering,	  som	  rundsendes	  til	  bestyrelsen.	  	  
	  

5. Generalforsamling	  
Der	  er	  indkaldt	  til	  orienteringsmøde	  i	  Ejerforeningen	  Søbyen,	  men	  generalforsamling	  afholdes	  
først	  næste	  år.	  Grundejerforeningen	  indkalder	  ikke	  til	  orienteringsmøde,	  men	  der	  må	  gerne	  
inviteres	  til	  formøde	  med	  bl.a.	  foredrag	  omkring	  Sølund.	  	  
	  

6. Eventuelt	  



Bestyrelsen	  får	  lavet	  et	  ”nix	  pille-‐skilt”	  nede	  ved	  badebroen	  i	  forbindelse	  med	  opsætning	  af	  
”høgen”.	  MLP	  er	  ansvarlig	  for	  udførelse.	  	  
	  
KOMA	  anmodes	  om	  at	  lave	  en	  oprydning	  inden	  overdragelse	  på	  alle	  de	  grønne	  arealer	  og	  
rørskoven	  for	  byggematerialer	  mv.	  	  
	  
	  
	  
	  
Dato	  for	  næste	  møde	  
Næste	  bestyrelsesmøde	  i	  G/F	  er	  fastsat	  til	  1.	  Juni	  2015	  kl.	  19,	  Søbyen	  37.	  
	  
	  
	  
Formand	  for	  Grundejerforeningen	  Søbyen	  
	  
___________________________________________	  
Hans	  Jørgen	  Hybschmann	  
	  
	  
	  

ooooOOOoooo	  


