
Solbyens Ejerlav 
 

Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 17. april 2007 
 
Der deltog i alt 16 i generalforsamlingen og yderligere 3 kom til ud på aftenen. 11 
husstande var repræsenteret. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af revisor 
8. Tilkendegivelse om afholdelse af stor Sankt Hans fest 
9. Eventuelt 

 
Ad 1: 
 
Ordstyrer: Claus Bo Jacobsen, nr 88 
Referent: Anne Grete Hjorth, nr 98 
 
Ad 2: 
 
I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen var der omdelt en skriftlig 
beretning og formanden havde intet yderligere at tilføje. 
De fremmødte havde ingen spørgsmål til beretningen. 
Der var stor anerkendelse til Svend Erik for hans indsats for Solbyens ejerlav. 
 
Ad 3: 
 
Peter Hjorth gennemgik regnskabet. Der var ingen spørgsmål. 
 
Ad 4: 
 
Kassereren foreslog uændret kontingent (150 kr årligt). Godkendt. 
 
 
 



 
Ad 5:  
 
Formanden havde modtaget et mundtligt forslag til opsætning af en ”sladrebænk” for 
gavlen ved garagerne ved legepladsen. 
Der var ikke opbakning til forslaget. 
 
Ad 6: 
 
Valg til bestyrelsen for 2 år: 
Svend Erik Hansen, nr 9 
Lise Simensen, nr 69 
 
Valg som suppleant for 1 år: 
Jesper Brynildsen, nr 47 (tovholder i lejepladsudvalget) 
 
Ad 7: 
 
Valgt som revisor: Uffe Pilgaard, nr 88 
 
Ad 8: 
 
Planer for afholdelse af stor Sankt Hans fest: 
Foreningen sørger for: leje af telt med fast bund, borde og stole, opsætter et antal 
griller, betaler for levende musik fra kl ca 21.00 (efter båltalen), sælger fadøl. 
Beboerne sørger for: at medbringe mad til grillen og tilbehør samt vin, service og evt 
duge. 
Det ville være dejligt om ”Solby-børnene”, måske med hjælp af deres forældre, ville 
plukke nogle markbuketter til bordene. 
 
Generalforsamlingen besluttede, at der skulle arbejderes videre med planerne. 
 
Repræsentanter fra lejepladsudvalget tilbød at forestå loppemarked for børn og 
voksne i løbet af eftermiddagen, og at en del af indtægterne kunne gå til forbedring af 
lejepladsen. Foreslog endvidere at Bundgårdsvej kunne udfordres til en 
rundboldkamp eller en petanque match. 
Der efterlyses også ”sponsorater” så der evt kan afholdes et ”Amerikansk Lotteri”. 
 
Bestyrelsen kontakter hjælpere med henblik på praktisk afvikling af arrangementet.  
 
 



 
Ad 9: 
 
Jesper, fra lejepladsudvalget, redegjorde fra et møde med kommunen om 
istandsættelse af lejepladsen. I mødet deltog repræsentanter fra dagplejen, kommunen 
og Solbyen. 
Kommunen lagde meget vægt på at grunden tilhører kommunen og at det er deres 
ansvar at sikkerhedskrav til lejeredskaber bliver overholdt. 
Dagplejerepræsentanterne ønskede bedre lejeredskaber til børn under 3 år. 
Solby repræsentanterne ønsker lejebord i sandkassen, fugleredegynger, lave buske til 
at lave huler i. 
Lejepladsudvalget er i fortsat drøftelse med kommunen om en langsigtet plan for 
lejepladsen med gode lejeredskaber og noget beplantning til at give læ når børnene 
opholder sig på pladsen. 
Udvalget gjorde opmærksom på, at der ofte er hundeefterladenskaber i faldunderlaget 
ved gyngerne og andre stedet på pladsen. Så kære hundeejer – sørg for at rydde op 
efter din hund….. 
 
Hanne Møller påpegede de problemer der var i uge 8 (mega snevejr) med parkerede 
biler i begge sider af vejen ved indkørsel til den vestlige del af Solbyen. Det var årsag 
til at snerydningskøretøjer ikke kunne pacere. 
Snevejr i det omfang heldigvis et sjældent, men i hverdagen – vis hensyn når vi 
parkerer vores biler. 
 
Svend Erik overrakte Anne Birthe, nr 31, en vingave som tak for hendes indsats med 
flaghejsning. 
Anne Birthe oplyste, at hun i det forgangne år havde hejst flaget 48 gange til fejring 
at forskellige mærkedage, men gerne hejser flaget endnu flere gange. Kontakt derfor 
Anne Birthe hvis du ønsker flager hejst på 98134228 eller på mail 
annebirthe@hotmail.com  
 
Afslutningsvis takkede Svend Erik sin bestyrelse for godt samarbejde og også tak til 
generalforsamlingens dirigent og referent. 
 
 
Anne Grete Hjorth   Claus Jacobsen 
Referent    Dirigent 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


