Referat af generalforsamling i
SOLBYENS EJERLAV torsdag den l5. april 1993.

Davsorden:
a) Valg af ordstyrer og referent
b) Orientering om bestyrelsens arbejde med udgangspunkt i vedlagte beretning
c) Godkendelse af regnskab
d) Medlemskontingent er for 93 fastlagt til 75 kr årlig. Kontingentet for 1994 skal drøftes og besluttes.
e) Indkomne forslag. ( Skal afleveres senest 8/4 til formanden ).
f) Valg. Efter tur afgår Jørn Held, Mogens Steen Jensen og Poul Kroon. Bestyrelsen anbefaler genvalg.
g) Revisor. Bestyrelsen anbefaler genvalg af Søren Andersen
h) Eventuelt.

Der var fremmødt l8 generaler.

Referat:
ad a): Referent blev N. 0. Fruensgaard
~ Dirigent blev Hanne Bæhlum.
Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
ad b) : Formanden fremlagde den orndelte beretning . Spørgsmal til beretningen:
H. Bæhlum anførte, at vedligeholdelsen af garagerne, især portene, var for ringe. Det blev vedtaget, at formanden retter henvendelse
til garageejerne om at leve op til deres vedligeholdelsespligt.
Herefter blev beretningen vedtaget.
ad c): Kassereren fremlagde det omdelte regnskab, som balancerede med 6.322 kr. Herudover beklagede kassereren sig over, at
revisoren var så vanskelig at træffe. Da revisoren ikke
var til stede, var han afskæret fra at rødme af skam over
denne irettesættelse.
Der var enighed om, at Hasseris Grundejerforening gennem sine aktiviteter og sin gavmildhed gjorde en stor indsats for beboerne i
Solbyen. Der blev derfor vedtaget en kraftig anbefaling til Solbyens grundejere om medlemsskab af Hasseris Grundejerforening.
Regnskabet blev herefter vedtaget.
ad d) : Det blev uden længere drøftelse vedtaget at fastholde kontingentet på 75 kr. årligt for det kommende regnskabsår.
ad e) : Ingen forslag var indkommet .
ad f) : De tre, der var på valg, blev uden parlamenteren genvalgt .
ad g): Den fraværende revisor blev efter nogen ulmen genvalgt.

ad h): H. Bæhlum nævnede at et såkaldt triathlon-arrangement
fandt sted i Kridtgraven i sommeren 92 med larm og ballade. Arrangementet var tilladt af
stadsgartneren men vistnok uden Vandforsyningens vidende endsige accept.
Det blev vedtaget at gøre Kommunen opmærksom på, at Solbyens Ejerlav tager afstand fra
enhver sportsæxssig eller kommerciel udnyttelse af Kridtgravens område.
Desuden var der utilfredshed med, at Kridtgravsområdet flyder med reklameaviser, som de
underbetalte omdelere ikke har gidet fordele, samt med døde cykelvrag m .m .

Formanden takkede herefter dirigenten, som reagerede med en klædelig rødmen, hvorefter
mødet gik over i særdeles hyggeligt uformelt samvær.
For referatet: N. 0. Fruensgaard.
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