
REFERAT Af GENERALFORSAMLING I SOlBYENS EJERlAV.  

I henhold til udsendt indkaldelse afholdtes generalforsamling den 2'april 1992.  

Dagsordenens punkt 1:  

Jørn Frederiksen blev valgt som dirigent og referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen 

var 1ovlig og beslutningsdygtig.  

Punkt 3:  

Formanden aflagde beretning om bestyrelsens arbejde, herunder; Ejerlavets hovedformål, der var 

resulteret i en synlig forbedring af legepladsen.  

Der har været kontakt til Aalborg Kommune omkring den kommende lokalplan. Kommunen har forståelse 

for ejerlavets arbejde omkring legepladsen, og lover at respektere dette.  

Der er begyndende tiltag til en trafikregulering i Solbyen. Det skulle gerne ende med en udbygning 

af de eksisterende "bump” med det formål at få dæmpet hastigheden på biltrafikken.  

Bestyrelsens planer for det kommende år er: En fortsat udbygning af legepladsen.  

Forhandle sig til de trafikdæmpende foranstaltninger, der kan gennemføres uden udgift for ejerlavet.  

Indretning af et hundetoilet. Eventuelt opsætning af en stander til "hundeposer"  

Fra forsamlingen blev der givet tils1utning og opbakning til bestyrelsens arbejde.  

Der blev efterlyst et initiativ til at hundeluftning blev forbudt på legepladsen, og at de 

hundeejere der luftede deres hunde, gjorde rent efter hundene, med henvisning til at pladsen er en 

LEGEPLADS, og at  

der havde været mange eksempler på at børn var kommet hjem med HUNDETEGN på sko og tøj.  

Punkt 3:  

Kasseren gennemgik regnskabet for 1991, der blev godkendt uden bemærkninger.  

Punkt 4:  

Medlemskontingentet for 1993 blev besluttet uændret til kr. 75.  

Punkt 5:  

Der var indkommet et forslag fra K. Skall Sørensen, om foreningen vil-  

le medvirke til et tiltag til at formindske de gener Al1ikerne gav,  
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ved at bygge reder i skorstenene.  

Forsam1ingen var enige om at det ikke var et foreningsspørgsmAl, men ville gerne medvirke ved 

indhentning af tilbud på montering af net, el. 1ignende på skorstenene, samt at rundsende  

tilbuddet, så de interesserede kunde melde sig.  

Sagen blev overgivet til forslagsstilleren K. Skall Sørensen og N.O. Fruensgaard fra bestyrelsen.  

Punkt 6:  

PA valg til bestyrelsen var: Peter Hjort, N. O. Fruensgaard og Lise Hove. De blev alle genvalgt med 

aklamation.  

Punkt 7:  

Revisor Søren Andersen blev genvalgt.  

Punkt 8:  

Eventuelt.  

Herunder udspandt der sig en almindelig snak om bl. a.:  



Skal vi have en flagstang? , ja når økonomien og lejlighed passede.  

Har medlemmerne forslag til om foreningen skal beskæftige sig med andre opgaver?  

Dette syntes ikke at være tilfælde, man mente vi levede op til de intentioner der var lagt for dagen 

i vore argumenter overfor Kommunen, da den havde planer om at inddrage pladsen til byggeri.  

Det blev vedtaget at omdele dette referat til samtlige beboere i Solbyen.  

Punkt 9:  

Generalforsamlingen afsluttet efter ca. 2 timers møde, der for1øb til de deltagendes tilfredshed, og 

med ros til bestyrelsen.  

 

 

Jørn Frederiksen 

dirigent 

 


