
Referat 
 

fra bestyrelsens møde den 8.september 2007  kl. 10 hos Svend Erik, Narhvalen 2, Rødhus, 
9490 Pandrup 

 
 

Deltagere: Peter Hjorth (PH) 
 Hanne Møller (HM)   

Britta Magnussen (BM)  
 Lise Simensen (LS) 
                      Jesper Brynildsen  (JB)             
 Svend Erik Hansen (SEH)                 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af  referat  
3. Økonomi, herunder regnskab fra Sct. Hans festen 
4. Parkeringsproblemer og bøder i Solbyen 1 – 20. To beboere har på baggrund af bøder for 

ulovlig parkering på den gennemgående vej –Solbyen/Thorvaldsensvej- henvendt sig til 
Ejerlavet for at få præciseret parkeringsforholdende. 

5. Videre drøftelse af fri gennemkørsel af Solbyen 41-110 på baggrund af tidligere 
korrespondance m. v. om emnet. JB giver et resume af tidligere drøftelse af samme emne 

6.    Fælles bekæmpelse af dræbersnegle i Solbyen?  
7.  Drøftelse af eventuelle nye initiativer fra Ejerlavets side. 
8. Eventuelt. 

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 
Ad. 2: Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
Ad. 3: Økonomi herunder regnskab fra Sct. Hans Festen. 
Peter uddelte: 

a. Det foreløbige regnskab for 2007. 
b. et specificeret regnskab for Sct. Hans Festen 

ad. a: Det ser pænt ud. Der er 10 husstande der ikke har betalt kontingent, det er en lille 
forbedring i forhold til de seneste år. 
Britta sørger fortsat for en buket og en velkomsthilsen til nye beboere. 
 
Ad. b: Peter gennemgik regnskabet for Sct. Hans Festen. Der var en manko på ca. 2000,- i 
forhold til det budgetterede. Dette skyldes fadølanlægget. Vi havde sat prisen for fadøl for lavt til at 
det kunne hvile i sig selv. 
 
Der var enighed om at det havde været en god fest. Også enighed om at hvis man lavede nogle 
fælles aktiviteter under festen, ville det sociale udbytte være større (lære hinanden bedre at kende). 
Dette huskes til næste gang. 



 
Ad. 4 Parkerings problemer og bøder Solbyen 1 -20 
Der er uddelt bøder i forbindelse med parkeringsforselser på Thorvaldsensvej /Solbyen det drejer 
sig henholdsvis om parkering fortæt på hjørnet  og parkering på et hjulsæt oppe på fortovet. 
 
SEH har talt med teknisk forvaltning. Der er aftalt et møde Folmer Nielsen fra 
Beredskabsafdelingen. 
Bestyrelsen drøftede hvordan vi kan afhjælpe parkeringsproblemerne i den østlige del af Solbyen. 
Det er givet at der ikke kan dispenseres fra gældende færdselsregler på den gennemgående vej 
(Thorvaldsensvej) Her er der også en del trafik af børn og forældre til og fra børnehaven Juliane. Og 
det er vigtigt at der er plads på fortovet til at man kan passere med en barnecykel / en barnevogn. 
 
Bestyrelsen henstiller at der på stikvejene åbnes mulighed for 1 parkeringsplads ud for hver parcel, 
Således at alle har mulighed for at få parkeringsplads. Her argumenteres der desuden for at man må 
holde med et hjulpar på fortovet, da det ellers er umuligt at komme igennem med en bil hvis der er 
parkerede biler på begge sider af stikvejen. Der argumenteres ligeledes for at man må parkere 
tættere på hjørnet end færdselsloven foreskriver (ellers vil der ikke være plads til 1 bil pr. parcel.) 
Det skal pointeres at det kun drejer sig om parkering på de små stikveje i Solbyen 1 – 20 
 
Ad. 5: Videre drøftelse af fri gennemkørsel af Solbyen 41 -110 på baggrund af tidligere 
korrespondance om emnet. JB giver resume. 
 
JB havde gennemgået den korrespondance der lå om emnet. 
1993 søgt om at få lukket Solbyen / Thorvaldsensvej på den østlige side af Strøybergsvej. Der kom 
bump i stedet 
Den vestlige del af Solbyen: Her etableredes 30 km. fartbegrænsning (Stillegade – Dette er ikke 
særlig godt markeret) 
 
1995: 
Bundgårdsvej lukkes. Solbyens vestlige del får bump. 
 
I forbindelse med etableringen af disse bump, har man fra Solbyens beboers side konkluderet: ” 
Hvis bump ikke nok, kan man nok overtale kommunen til lukning”. 
Der er således ingen afgørelse, der siger at lukning ikke kan komme på tale. 
 
JB Formulerer forskellige forslag: 
 

- Stillevej, gennemkørselforbudt skilt i begge ender 
- Sænkbar Chikane i gamle bump. (v. nr. 55) 
- Andet 
Argumentationen for disse forslag: 
- For meget gennemkørende trafik 
- Mange børnefamilier. 
 

Det vedtages at JB og Bodil fra legeplads udvalget tager kontakt til kommunen (afd. Leder for 
trafikområdet) og undersøger hvilke muligheder der er realistiske. Dette gøres inden 
generalforsamlingen, således at emnet kan tages op til drøftelse på generalforsamlingen 2008. 
 



Ad. 6: Fælles bekæmpelse af dræbersnegle i Solbyen. 
 
På baggrund af en henvendelse drøftede bestyrelsen denne problematik. 
 
Vi opfordrer de enkelte husejere til: 
- selv at bekæmpe sneglene 
- tage kontakt til naboerne vedrørende problematikken – evt. fælles indsats. 
 
Bestyrelsen vil skrive denne opfordring på hjemmeside ligesom der her vil blive lagt henvisninger 
ud til forskellige hjemmesider, der kommer med forslag til løsning af problemet. 
 
Ad. 7: Evt.,: 
Legepladsen: Udvalget arbejder videre på sagen. 
 
Ad. 8: Næste møde: 
23. januar 2008 hos Lise 
For referatet  
HM 
 



REFERAT 
 

til bestyrelsens møde den 12. juni 2007  kl. 19.30 hos Hanne Møller, Solbyen 59 
 
 

Deltagere: Peter Hjorth (PH) 
 Hanne Møller (HM)   

Britta Magnussen (BM)  
 Lise Simensen (LS) 
                      Jesper Brynildsen  (JB)             
 Svend Erik Hansen (SEH)                 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af  referat  
3. Økonomi 
4. Færdiggørelse af detailplanlægningen af Sct. Hans festen 
5. Fortolkning af lokalplanen – er vinduer med aluminium belægning udvendig i 

overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om vinduer? 
6. Hustype 1 er forsynet med en læmur på havesiden. Hvem har 

vedligholdelsesforpligtigelsen på denne mur,  hvor den står i skel.  (Punkt 5 og 6 er 
spørgsmål, der er stillet af en beboer, og som overvejer nye vinduer, samt nødvendig 
udskiftning af tagstenene på læmur) 

7. Videre drøftelse af fri gennemkørsel af Solbyen 41-110 på baggrund af tidligere 
korrespondance m. v. om emnet 

8. Aftale møder i resten af 2007 – husk kalenderen 
9. Eventuelt 

 
Ad. 1 Godkendelse af dagsorden: 
 Denne godkendtes med en enkelt rettelse. Punkt 7. Her skrives Solbyen 41 – 110 
 
Ad. 2: Godkendelse af referat: 
 Dette godkendtes med en enkelt rettelse. Lukningen drejer sig om Solbyen 41 – 110 
 Jf. dagsorden pkt. 1 og 7 
 Ad. Samme punkt: PH finder tidligere  korrespondancer frem, vedrørende emnet.. 
 
Ad. 3: Økonomi: 
 Indbetalingerne går lidt trægt. Ellers intet at bemærke. 
 
Ad. 4: Færdiggørelse af detailplanlægning vedrørende Sct. Hans. 
 

a. Telt m.v. PH bestiller telt på 9x18 m, 12 borde og 130 stole + 40 m kulørte lamper. 
Er bestilt. Bliver leveret fredag 22. juni kl. 17. 
Opsætning af telt JB 
Der skal bruges en del hjælpere. Følgende har givet tilsagn om at møde: 



SEH nr.9, Henrik nr. 73, Uffe nr. 59, PH nr. 98, Martin nr. 96, Uffe nr. 90, Held nr. 43, 
Flemming nr. 41, Jesper nr. 47, Carsten nr. 69 

b. Musik. PH bekræfter vores aftale med Limfjordens Sønner til omkring 6.500 kr. er i 
orden 

 
c. Fadøl. PH sørger for lejlighedstilladelse.  Er i orden, + fadøl fra Carlsberg + bægre.  

Der er bestilt 2x3 fustacher, ( og 2 haner) alm. Øl og  classic. á 25 l,  desuden 4 x 65 
krus. 
Salgspris 10 kr. pr. glas. 
 

d. Vin. Der sælges ikke vin. Medbringes til eget forbrug 
Peter køber til båltaler samt til de der stiller gasgrill til rådighed. 
 

e. Sodavand. PH køber sodavand til børnene. Gratis. 
 
f. Kaffe. I indbydelsen skal der opfordres til eventuelt at medbringe kaffe til eget forbrug 

 
g. Grill. LS skaffer 6 grill – helst til gas. PH skaffer en flaske rødvin til hver af udlånerne 

Britta, Bælum og Martin har gas grill. 
 

h. Opsætning og nedtagning af telt. JB skaffer nødvendigt mandskab 
Se pkt. a. 
Nedtagelse tidspunkt aftales ved modtagelsen. 
 

i. Pasning af grill. Op til den enkelte. 
 
j. Strøm. JB skaffer strøm, levers fra HM 

 
k. Toiletter. Ingen toiletter til rådighed. Må klares ved at frekventere eget hjem. 

 
l. Loppemarked. Bodil og Jesper arrangerer. Er omtalt i indbydelsen. 
 
m. Solby-sang. BM skriver en solby-sang sammen med Henrik og Anne Grete 

 
n. Indbydelse. BM og SEH laver indbydelse og LS trykker. Start kl. 18. Omdeles omkring 

1. juni, er sket. 
 
o. Tændvæske. PH indkøber, Sorte affaldssække JB køber 

 
p. Heksen. SEH har aftalt heks med Mette Kold Jensen 
 
q. Tilladelse til bål. SEH ansøger Aalborg Kommune, er i orden 

 
r. Båltaler. Rektor Hasseris Gymnasium er på plads 

 
s. SEH byder velkommen og introducerer aftenen. Leder slagets gang., herunder velkomst 

til båltaler. SEH sørger desuden for megafon til båltaleren. 
 



 
Ad. 5: 

Fortolkning af lokalplanen – er vinduer med aluminium belægning udvendig i 
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om vinduer? 
 
Bestyrelsen finder det vigtigt, at det ensartede præg bibeholdes. For nærværende kan man 
ikke få aluminiumsrammer, der har samme dimension som trærammer. 
På baggrund af disse afvigende dimensioner kan man ikke godkende, at der anvendes 
aluminiumsvinduer. 

 
Ad. 6: 

Hustype 1 er forsynet med en læmur på havesiden. Hvem har vedligholdelsesforpligtigelsen 
på denne mur,  hvor den står i skel.  (Punkt 5 og 6 er spørgsmål, der er stillet af en beboer, og 
som overvejer nye vinduer, samt nødvendig udskiftning af tagstenene på læmur) 

Ejerlavet skal foreslå følgende model: Murværk og fuge vedligeholdes af ejeren af den parcel, 
som muren vender imod. Murens afslutning med tagsten vedligeholdes af den parcel, som 
tagstenene hælder imod (har fald imod). 

 
Ad. 7: 

Videre drøftelse af fri gennemkørsel af Solbyen 41-110 på baggrund af tidligere 
korrespondance m. v. om emnet 
 
PH har medtaget materiale om sagen. 
JB tager materialet med hjem, med henblik på at lave resume af sagen, samt tage kontakt til 
kommunen vedrørende evt muligheder for trafik regulering. 
 

Ad. 8: 
Aftale møder i resten af 2007 – husk kalenderen 
Lørdag 8. september kl. 10 – 12  SEH, Rødhus 
 Efterfølgende frokost. 
Onsdag 23. januar; kl. 19.30: Lise 
Onsdag 5. marts kl. 19.30 Peter 
Torsdag 10. april generalforsamling: PH 
 

Ad. 9 
Eventuelt 

 
Intet. 

 
For referatet Hanne Møller 
 
 



Referat 
 

fra bestyrelsens møde den 8. maj 2007  kl. 19.30 hos Britta Magnussen, Solbyen 94 
 
 

Deltagere: Peter Hjorth (PH) 
 Hanne Møller (HM)  Afbud)  

Britta Magnussen (BM)  
 Lise Simensen (LS) 
                      Jesper Brynildsen  (JB)             
 Svend Erik Hansen (SEH) 
   
                      Lene Due (LD) Særlig indbudt 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat  
3. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen 
4. Økonomi 
5. Opfølgning på generalforsamlingen 
6. Planlægning af Sct. Hans festen ( bestille telt, musik, fadøl, vin, kaffe?,  grill, rekvirere 

hjælpere til opsætning / nedtagning / salg af øl og vin?, pasning af grill, strøm, toiletter????, 
loppemarked?, sang? Skal vi have skrevet en Solby-sang,  o.s.v. )  

7. Eventuelt – næste møde aftalt til 12. juni 2007 hos Hanne 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat 
 
Godkendt 
 
3.  Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen 
 
Svend Erik Hansen: formand 
Peter Hjorth: kasserer 
Hanne Møller: sekretær 
 
4. Økonomi 
 
Siden sidst udgifter til generalforsamlingen og til gave til flaghejser. Næste års opkrævning er på 
vej ud sammen med referatet fra generalforsamlingen. 
 
 
 



5. Opfølgning på generalforsamlingen 
 
Beboere, der har boet i Solbyen i 50 år får en hilsen fra Ejerlavet. Ved en gennemgang af arkiverne 
har det vist sig, at en beboer opfylder kriterierne i 2007. BM sender en hilsen til vedkommende. 
 
6. Planlægning af Sct. Hans festen ( bestille telt, musik, fadøl, vin, kaffe?,  grill, rekvirere 
hjælpere til opsætning / nedtagning / salg af øl og vin?, pasning af grill, strøm, toiletter????, 
loppemarked?, sang? Skal vi have skrevet en Solby-sang,  o.s.v. )   
 
 

a. Telt m.v. PH bestiller telt på 9x18 m, 12 borde og 130 stole + 40 m kulørte lamper. 
b. Musik. PH bekræfter vores aftale med Limfjordens Sønner til omkring 6.500 kr. 
c. Fadøl. PH sørger for lejlighedstilladelse + fadøl fra Thisted Bryghus + bægre. Salgspris 10 

kr. pr. glas. 
d. Vin. Der sælges ikke vin. Medbringes til eget forbrug 
e. Sodavand. PH køber sodavand til børnene. Gratis. 
f. Kaffe. I indbydelsen skal der opfordres til eventuelt at medbringe kaffe til eget forbrug 
g. Grill. LS skaffer 6 grill – helst til gas.PH skaffer en flaske rødvin til hver af udlånerne 
h. Opsætning og nedtagning af telt. JB skaffer nødvendigt mandskab 
i. Pasning af grill. Op til den enkelte. 
j. Strøm. JB skaffer strøm 
k. Toiletter. Ingen toiletter til rådighed. Må klares ved at frekventere eget hjem. 
l. Loppemarked. Bodil og Jesper arrangerer. Skal omtales i indbydelsen. 
m. Solby-sang. BM skriver en solby-sang sammen med Henrik og Anne Grete 
n. Indbydelse. BM og SEH laver indbydelse og LS trykker. Start kl. 18. Omdeles omkring 1. 

juni 
o. Tændvæske. PH indkøber 
p. Heksen. SEH har aftalt heks med Mette Kold Jensen 
q. Tilladelse til bål. SEH ansøger Aalborg Kommune 
r. Båltaler. Hans Henrik og Agnethe Lauritsen holder båltalen  

 
7. Eventuelt 
 
JB rejste spørgsmålet om fri gennemkørsel i Solbyen 41-102. Havde konstateret, at beboere på 
Bundgårdsvej benytte sig af denne vej i stedet for Svalegårdsvej. PH finder korrespondancen frem 
fra tidligere vedrørende samme emne. Eventuel uformel henvendelse til Aalborg Kommune herefter 
(SEH). Drøftes videre på næste møde den 12. juni. Er i givet fald et generalforsamlingsanliggende. 
 
På næste møde aftales bestyrelsesmøder et år frem. 
 
SEH kontakter Ida Jensen, Aalborg Kommune vedr. to træer på kommunens jord, der er gået ud 
 
09.05.07 
Svend Erik Hansen 



Referat 
 

 bestyrelsesmøde den 27.marts 2007 kl. 19:30 hos Svend Erik, Solbyen 9 
 
 

Deltagere: Peter Hjorth (PH) 
 Hanne Møller (HM)   
 Lise Simensen (LS) 
                      Lene Due (LD)              
 Svend Erik Hansen (SEH) 
 
Afbud: Britta Magnussen (BM)  
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat  
3. Økonomi 
4. Planlægning af generalforsamlingen den 17. april 2007. Forslag til indkaldelse og beretning 

er vedlagt. Regnskab og status blev omdelt på sidste bestyrelsesmøde den 15. februar 2007 
5. Fortolkning af lokalplanens bestemmelser, fortsat 
6. Forslag til en bænk ud for nr. 82 
7. Resultatet af vores forespørgsel om interessen for en stor Sankt Hans fest 
8. Planlægning af Sankt Hans aften. 
9. Eventuelt – herunder gensidig orientering siden sidst 

 
 
Ad. 1: 
Godkendt 
 
Ad. 2: 
Godkendt 
 
Ad. 3: 
 
Det reviderede regnskab blev udleveret. Der er et årsoverskud på godt 6.000,- kr og en samlet 
formue på 21.34,75 kr 
 
Ad. 4 
 
Indkaldelsen blev gennemgået 
 Jf. nedenstående 
Ang. dirigent og referent. 
Bestyrelsen foreslår Claus Bo Jakobsen som dirigent og Anne Grethe som referent. Seh spørger 
Claus og PH Anne Grethe 
 



 
Ordinær generalforsamling 

i 
Solbyens Ejerlav 

 
Tirsdag den 17. april 2007 kl. 19:30 

på adressen Solbyen 98 
 
 

med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Kontingent 
5. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. april  
6. Valg til bestyrelsen. På valg er Svend Erik Hansen (nr. 9) og Lise Simensen (nr. 69). 

Begge er villige til genvalg. 
Valg af en suppleant. Lene Due fraflytter Solbyen.  

7. Valg af revisor Uffe Pilgaard er villig til genvalg 
8. Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse af, om der ønskes en stor Sankt Hans fest med fælles 

spisning, musik m.v. lørdag den 23. juni 2007 
9. Eventuelt 
 

 
Bestyrelsens beretning og regnskab for 2006 vedlægges. 
 

Vel mødt 
Bestyrelsen 

 
Ad 5: 
 
Svend Erik har rettet henvendelse til kommunens jurister ang. fortolkningen vedrørende 
hvorvidt arealet for enden af enderækkehusene skal henregnes til for- eller baghave. Dette er af 
betydning for muligheden for placeringen af et halvtag indenfor lokalplanens rammer. 
 
 Svaret var at dette areal ikke fortolkes som baghave. 
 
Dette medfører at der principielt skal gives dispensation fra kommunen (teknisk udvalg) for 
opførelse af sådanne halvtag, 
 
Bestyrelsen besluttede at den, i tilfælde som dette, hvor der var tale om en overtrædelse af 
mindre omfang, og hvor den i øvrigt ikke er synlig for andre, ville vælge at ”dispensere” fra 
lokalplanen. 
 
Viser det sig efterfølgende at andre, med henvisning til den givne ”dispensation”, ønsker at 
udføre tiltag, der er i strid med lokalplanen, og som ikke, efter bestyrelsens opfattelse, er af 
mindre omfang og ikke synligt for andre, kan det resultere i, at bestyrelsens dispensation 
efterfølgende søges godkendt i Aalborg kommune, som en retslig gældende dispensation fra 
lokalplanen. 

 
Ad. 6: 



Bestyrelsen finder ikke der er behov for en sådan bænk, da der er en bænk på legepladsen.få 
meter derfra. 
Punktet tages med på generalforsamlingen under indkomne forslag. Forslagsstilleren har her 
mulighed for at argumentere for forslaget. 
 
Ad. 7:og 8 
Bestyrelsen har modtaget tilkendegivelse om at  ca. 100 ønsker at deltage i festen. 
 
Bestyrelsen besluttede at sætte punktet på dagsordenen til generalforsamlingen.  
Den endelige beslutning om hvorvidt festen afholdes (leje af telt, musik m.v.) udskydes således 
til efter generalforsamlingen. hvor der bliver mulighed for at tilkendegive om man ønsker at 
deltage, og hvad man synes om ideen. Budget for festen vil også blive fremlagt her. 
 
Der er tale om en budget ramme mellem 15.000 - 18.5000 alt afhængigt af teltets størrelse. 
 
Opfølgning: 
 
Biersted teltudlejning er billigst 
 
15 x 9 m   7475,- 
 
12 x 9 m   5945,- 
 
18 x 9 m   8910,- 
 
 
Taler på plads 

 
Heks Svend Erik spørger de samme der lavede sidste år 
 
Jorddyngen kommer formentlig væk inden da. 
 
Garage: Hanne taler med Bo 
 
Sanghæfte,Lise  
tændvæske Peter 
 
Afventer beslutning efter generalforsamling: 
Invitation  
kul, sodavand, øl, pølser Peter 
Lille bål 
 
 

Ad. 8 evt. 
Intet 
 
Hanne Møller 
28.03.07 
 
 



REFERAT 
 

til bestyrelsens møde den 15. februar 2007 kl. 19:30 hos Lene, Solbyen 12  
 
 

Deltagere: Peter Hjorth (PH) 
 Hanne Møller (HM)   

Britta Magnussen (BM)  
 Lise Simensen (LS) 
                      Lene Due (LD)              
 Svend Erik Hansen (SEH) 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat  
3. Økonomi 
4. Status på legepladsen 
5. Fortolkning af lokalplanens bestemmelser 
6. Grovplanlægning af Sct. Hans fest. Hvad er aftalt (Musik, båltaler?) og hvad skal aftales nu. 

Det ville være fint, hvis vi på mødet kunne få opgaverne omkring arrangementet listet op og 
måske fordelt opgaverne  

7. Eventuelt – herunder gensidig orientering siden sidst. 
 
 
 
Ad. 1: Godkendelse af dagsorden  
 Godkendt 
 
Ad. 2: Godkendelse af referat  
 Referatet blev godkendt. 
 Opfølgning af punkter fra sidst: 

Garagerne ved legepladsen er blevet malet. 
 Vedtægterne er trykt. 

Foto af legepladsen på hjemmesiden kommer senere. 
 Google peger nu på hjemmesiden. 

Jordbunker og klatrertræ på legepladsen, kommer under pkt. 4 
 
Ad. 3: Økonomi 

Der er stadig 10 husstande, der mangler at betale kontingent 
Regnskabet er revideret og godkendt. 
Der kommer små 10.000 kr. ind i løbet af foråret. D.v.s. vi får en kassebeholdning på 
ca. 30.000 kr. 
Der er således råd til at afholde stor Sct. Hans fest  se pkt. 6 

 
Ad. 4: Status på legepladsen 



Der har været problemer med kommunikationen mellem kommunen (Park og Natur) 
på den ene side og legepladsudvalget samt den kommunale dagpleje på den anden 
side. 
SEH har holdt møde med legepladsudvalget. SEH har efterfølgende skrevet brev til 
Teknisk Forvaltning med et ønske om at jordbunken fjernes, samt at vi sammen 
(Aalborg Kommune, Dagplejen og legepladsudvalget) udarbejder en plan for en ny 
legeplads. 
Tilbagemelding: Den resterende jord fjernes når vejret tillader det. 
SEH har aftalt møde med Dagpleje Vest, Park og Natur samt legepladsudvalget 11/4 
Her skal brugerne fremkomme med deres ønsker, herunder plan over hvad der ønskes 
i de forskellige områder. 
Det er målet med mødet, at der laves en plan over ønskede legeredskaber samt 
finansiering. 

 
Ad. 5: Fortolkning af lokalplanens bestemmelser. 
 Ang. enderækkehusene. Her er der i bestyrelsen forskellige fortolkninger af hvorvidt 

arealet for enden af huset hører med til for eller baghave. 
 Dette er af betydning for muligheden for at etablere et skur, der overholder de i 

lokalplanen fastsatte mål, på dette areal. 
 SEH retter henvendelse til kommunens jurister for en afklaring og præcisering. 
 
Ad. 6: Grovplanlægning af Sct. Hans fest. Hvad er aftalt (Musik, båltaler?) og hvad skal 

aftales nu. Det ville være fint, hvis vi på mødet kunne få opgaverne omkring 
arrangementet listet op og måske fordelt opgaverne. 

 
 I uge 9 runddeles en foreløbig indbydelse til stor Sct. Hans Fest på legepladsen. Her 

opfordres man til at tilkendegive hvorvidt man ønsker at deltage i festlighederne 
(fællesspisning, bål, dans). Dette for at bestyrelsen kan danne sig et overblik over 
hvorvidt der skal lejes telt, bestilles musik o.s.v. 

 Britta og SEH laver invitationen. 
 Lise printer den ud. 
 SEH runddeler den i uge 9 
 Ønsker tilkendegivelse inden næste bestyrelsesmøde 26. marts 
 Peter tager kontakt til teltudlejer. 
 
 
Ad. 7: Eventuelt – herunder gensidig orientering siden sidst. 
 
 SEH orienterede om at Fruensgaard havde fået stjålet en stige og en cykel fra sin 

forhave. 
 Bestyrelsen var ikke bekendt med flere lignende tilfælde. 
 
15. februar 2007 
Hanne Møller 
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