BESLUTNING/REFERAT
S.cET SOLBYHOVED IND

Til stede: Hanne Beelum (HB), lesper Brynildsen (lB), Peter Hjorth (PH),
lene lundby (ll)

Afbud: Uffe Pilgaard (UF),
Thomas P
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1.
Konstituering af
bestyrelsen

2.
Gennemgang af
udkast til referat af
generalforsamling

3.
Regnskab

Sted:
Hos HB nr. 73

Referent:

LL
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Uaendret fra sidste bestyrelses;!!ir fortsaetter HB som
formand, PH som kasser, lB som legepladsansvarlig og
LL som sekretaer.

--

--

Udkast til referat kommenteres og redigeres  endelig
udgave skal underskrives af formand, ordstyrer og
referent.
Referatet udsendes sammen med Sct. Hans invitationer.

LL

11. j un i

--

--

Beholdningen pro d.d. : 26.640,26 kr.
Der er indk0bt ny flag line til en udgift a 30,- kr.
Der er endnu ikke opkraevet kontingent for ;!!ir 2013.

4.
Be handling af 4
i ndkomne forslag ifm
g e neralforsa mlingen

Forslag fremsendt til generalforsamlingen
1) Etablering af 2 parkeringspladser i forhaverne hvor
det er muligt ifm kommende aendring af lokalplanen ->
Bestyrelsen har p;!!i nuvaerende tidspunkt ingen planer
om at stille forslag om aendring af lokalplanen.
2) Fjerne/se af trAdhegn mel/em sti og kridtgrav ved
husraekke 84-104 -+ Bestyrelsen vii skriftligt anmode
Teknisk Forvaltning om fjernelse/flytning af hegnet til
lavere plateau.
3) Papircontainer pA legepladsomrAdet g0res mere
diskret/tilpasses naturen farver -> Bestyrelsen vii
forh0re kommunen om mulighed for udskiftning til
ensfarvet container eller inddaekning i form af
naturhegn.

HB

I nden n aeste
bst. m0de
17.sep

Forslag ifm generalforsamlingen
4) Hundetoilettet pA legepladsomrAdet fores/As nedlagt
- } Bestyrelsen har ingen intention om flytt e/nedlaegge
toilettet.

5.
Legepladsen

Vedr. nyt legeredskab (snorrepind), skiftning af
traestamrne, maling af giraf, udskiftning af sand -} lB vii
igen rykke kommunen om anskaffelse og renovering.
lB
Bestyrelsen vii indk0be b0rnevenlige k0kkenredska ber
samt tavle + kridt til brug i legehuset.

I nden naeste
bst. m0de
17.sep

6.
Sct. Hans a ften

Der planlaegges

Solbvens Eierlav / Bestvrelsen ar 2012-13

Referent Lene Lundbv

BESLUTNING/REFERAT
S#ET SOLBYHOVED IND

Dagsorden punkt

Behandling

!

Beslutning

Ansvarlig

Deadline

1) invitationer  denne gang med SB's vartegn Giraffen
p:li forsiden
1+2) JB
2) indkl/Jb af pinde til snobrl/Jd, tilberedes snobrl/Jdsdej

1) Udsendes
uge 24

3) PH
3) af kl/Jb I/JI, vand, grillkul, taendvaeske, pl/Jlser, kopieres
sang

4) HB+PH

2-4) Senest
23. juni

4) kreering af heks
PH har mulighed for at skaffe traepaller til b:lilet.
B:liltaending i :lir kl. 21.00.
7.
Velkomst til nye
beboere

8.
Dato for
bestyrelsesml/Jder
9.
Eventuelt

Velkomstfolder skal opdateres og herefter omdeles til
de nye beboere, som bestyrelsen er bekendt med.

De naeste ml/Jder planlaegges  Se nedenfor.

De nye traeer p~ hver side af Solbyen/Strl/Jybergsvej +
Strl/Jybergsvej/Bundg~rdsvej blev ikke plantet
tilstraekkeligt omsorgsfuldt fl/Jr vinterens indsretten.

JB

Inden naeste
bst mllJde
17.sep

--

--

HB

Inden naeste
bst ml/Jde
17.sep

Bestyrelsen vii anmode kommunen om udskiftning af
traeerne.

Kommende mllJder for 2013-14:

Nceste mf/Jde
17. sep hos PH

•
•
•
•
•

17. september hos PH
OS. november hos JB
21. januar hos LL
11. marts hos UP
8. april hos PH (ifm generalforsamling)
Generalforsamling: tirsdag 8. april 2014 kl. 19.30.

Beslutningsreferat udarbejdet 05. juni 2013/ Lene

Godkendt

/~/9

2013 af formand

I Dato

SoIbYens Eierlay / Bestvrelsen ar 2012-13

Referent Lene Lundby

Indkaldelse ti I Bestyrelsesmode
I
Solbyens Ejerlav.
Tirsdag d. 17. sep 2013 kL 1930 indkaldes DuII hermed til bestyrelsesm0de, der
holdes v/ Jesper i nr. 47. (Sku lie have vreret v/ Peter i nr. 98, men han tager det
nreste m0de tirsdag d. 5. nov).

DAGsORDEN:

1:

Godkendelse af referatet fra sidste m0de d. 3. jun 2013 v/ Hanne Brelum,
er der evt. et par punkter, der skal f01ges op po...

2:

Regnskab v/ Peter Hjorth.

3:

Behandling af indkomne forslag - der er netop modtaget et par mails bLa.
om udskiftning af vinduer til trre/aluminium - samt nedlreggelse af
tidligere oprettet invalide p.plads.

4:

Opf01gning af sankt Hans Aften - bLa. 0konomi.

5:

Legepladsen. Er snurrepindene po vej..

6:

Velkomst til nye beboer - et 0mt punkt, som vi har fors0mt.
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7:

Dato for kommende bestyrelsesm0der.

8:

Eventuelt.

P.b.v.
Hanne Brelum, formand
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Solbyens Ejerlav

Til stede: Hanne Bcelum (H B), Jesper Brynildsen (JB), Peter Hjorth (PH),
Thomas Pryssing (TP), Uffe Pilgaard (UP), lene lundby ell)

Sted: Has PH nr. 98

Afbud: Ingen

Referent: LL

:

Dagsorden punkt

Behandling

I Beslutning

Ansvarlig

Deadline

1.
Godkendelse af
referat / opfolgning

Referat
fra forrige bestyreisesmode 03. juni godkendes til
udgivelse p~ hjemmesiden
fra generalforsamlingen i april underskrives af
formand, dirigent og referent, hvorefter det sendes
til udgivelse p~ hjemmesiden.

Opfolgning fra generalforsamling og fra sidste mode
Hegn mod kridtgraven bag husr~kke 84-104:
HB har haft kontakt til Mette Bech, Park- og
Naturforvaltningen, som velvilligt vii se p~ sagen.
Bestyrelsen afventer svar.
I ovrigt er stien i dette omr~de for nylig renoveret
"gangvenligt" af kommunen.

...

.. .

PH

Inden na!ste
mOde

lB

September

Papircontainer ved legepladsomrtldet:
HB har haft kontakt til Bodil Rasmussen og Helle
Petersen, Renovationsva!senet, som oplyste, at den
opstillede container er nyeste udgave, at de ikke er
bekendt med container i mere naturvenlig farve, at
ejerlav'et selv m~ st~ for en tomningsvenlig
indda!kning.
Bestyrelsen beslutter at beholde den nuva!rende
container uden indda!kning.
Tr~beplantning

ved Stroybergsvej:
Bestyrelsen er opma!rksom p~, om de helt/delvist
udg~ede tra!er skiftes ud i lobet af efter~ret.
Legepladsomrtldet:
Se punkt 5.

2.

Regnskab

Pa!nt pl us pi\ kontoen med et indest~ende p~ 33.210,32
kr. pro 1 7. september 2013.
Girokort genudsendes til de husstande, der endnu ikke
har indbetalt kontingentet 150 kr. for ~r 2013.

a

3.
Behandli ng af 2
indkomne emner

1.

Ny beboer, Casper Roed nr. 14, har forhort sig om
mulighed for udskiftning af vinduer til en
kombination af indvendig tra!ramme og udvendig
aluminiumsramme i originale m~l.
Bestyrelsen henhol d er sig til lo ka lp lane n o g vii

m~ned

Solbyens Ejerl av

Dagsorden punkt

Behandling I Beslutning

Ansvarlig

Deadline

informere beboeren om at orientere sig i denne.

2.

4.
Opf01gning af Sct.
Hans aften

lacob lensen nr. xx har foresl~et nedlaeggelse af
handicap p-pladsen 0st for Str0ybergsvej, da der for
nuvaerende ikke er be boer behov for den.
Bestyrelsen st0tter dette og vii tage kontakt til
kommunen.

HB

Inden naeste
m0de

...

...

Udgifter til 01, sodavand, grillkul, heks, p0lser,
taendvaeske bel0b sig til 1.079,95 kr.
Arrangementet forl0b som saedvanligt fint og
uproblematisk.

5.
Legeplads
vedligeholdelse

lB har forgaeves via mail x 2 rykket kommunen for svar
med hensyn til renovering af legeredskaber. Fors0ger
nu med brevpost og telefonopringning.

-

- --

Inden naeste
m0de

--

---

lB

lB har k0bt sandkasse leget0j for 39 kr.
Bestyrelsen beslutter, at indk0b til sandkasse og
legehus kan ske 10bende efter lB's vurdering.

Efter behov

6.
Velkomst til nye
beboere

Revideret velkomstfolder -er kla r til omdeling til nye
beboere.

-

-

Tilflyttere bydes velkommen med ejerlavet's
1) Velkomstfolder 2) Vi flager 3)Vedtaegter
4) Pixiudgave af lokalplanen.
Alt materiale findes p~ hjemmesiden.

HB

+

PH

Efter behov

7.
Dato for kommende
bestyrelsesm0der

8.
Eventuelt

De naeste m0der holdes kl. 19.30:
05.novemberhoslB
0
21. januar hos LL
0
11. marts hos UP
0
08. april hos PH kl. 18.30, efterfulgt af
0
generalforsamling kl. 19.30.

---

...

Ingen punkter til dr0ftelse.

--

...

Bes lutningsreferat
udarbejdet
24. sep 2013
Bestyrelsesformand Hanne Baelum

Naeste m0de

05. november 2013 kl. 19.30 hos lB.

Solbyens Ejerlav

Til stede: Hanne Bcelum (HB), Jesper Brynildsen (JB), Peter Hjorth (PH),
Lene Lundby (LL)

Afbud : Thomas Pryssing (TP),
Uffe Pi

Sted: Hos JB nr. 47

Referent: LL

ard

Ansvarlig

Deadline

Dagsorden punkt

Behandling / Beslutning

1.
Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden godkendes

--

--

Referat fra forrige bestyrelsesmsde 17. september
godkendes til udgivelse p~ hjemmesiden.

--

--

2.
Godkendelse af
referat
3.
~konomi

I

Regnskab

Siden bestyrelsesmsdet i september har yderligere 12
husstande betaIt kontingent.
13 medlemmer, hovedsageligt fra sstlige omr~de, har
endnu ikke betalt  dette er en del flere i forhold til
tidligere.
Girokort genudsendes endnu engang.

PH

November
m~ned

Pro OS. november 2013 belsber indestisende sig til
34.860,32 kr.
4.
Opfslgning af punkter
fra sidste msde

1 . Nedlceggelse af invalidebAs strsybergsvej/Solbyen
sst:
HB har efter bestyrelsesmsdet f~et nedensUende
tilsagn om nedlceggelse:
HejHanne
Tak for oplysnlngen. Vi f/Jr invalideb/Jsen nedlagt.
H ed venlig hilsen
Jakob Risager, Landinspektflr
Aalborg Kommune, Teknik- og Hiljflforvaltningen
Hyndighed og Projektering
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nflrresundby
TIf.: 99312328/ E-mail: jar-teknik@aalbora.dk

2. Nedtagning af hegn bag husraekken mod kridtgraven:
Efter bestyrelsesmsdet har HB haft telefonisk kontakt
til Anne Mette Bech, Park- og Natur Afdelingen, Aalborg
Kommune med fslgende respons:
AHB oplyste, at hun har vaeret ude at se p/J
lokaliteterne.
Der er bl.a. et problem med bjflrneklo, der skal
bekaempes, ligesom der ogs/J har vaeret andre
henvende/ser vedr. Krldtgraven  hvilke oplyste hun
ikke  s/Jledes at hegnet skal indg/J i en helhedslflsning.
Tidshorizonten for denne kunne/ ville hun ikke oplyse,
men den vii indg/J i en prioriteringsliste over opgaver
for naeste /Jr.
Bech lovede at give mig besked n/Jr en s/Jdan liste
foreligger. Dette vii ske inden /Jrets udgang, lovede hun.
(HB)
3. Solbypjecer:
)B har i flot format og lay-out udskrevet pjecer til hvert
Solby omrAde  de er ~Iedes klar til uddeling.

--

--

Solbyens Ejerlav

Dagsorden punkt

Ansvarlig

Behandling / Beslutning

Deadline

4. Hundetoilettet pc\ legepladsomrc\det:
I forbindelse med generalforsamlingen april m~ned var
der et forslag om nedlceggelse af toilettet.
For nuvcerende afstftr bestyrelsen herfra.
5. Trcebeplantning ved Stn~ybergsvej:
Bestyrelsen er opmcerksom p~, om de udg~ede trceer
skiftes her i efter~ret.
Status ultimo november: Kommunen ser nu ud til at
were; gang med ny beplantning.
5. Legepladsomr~det:
Se punkt 6.

5.
Behandling af
indkommet emne

6.
Legep ladsen

PH er kontaktet af lergen Andersen nr. 104, som ger
opmcerksom p~, at beboere smider haveaffald 
afklippet grces, afsk~rne grene, visne planter  ud over
skrcenten ved kridtgraven.
Det beriger ikke omr~det cestetisk, hvorfor bestyrelsen
henstiller til, at dette ikke sker. Vi 0nsker, at Solbyen
skal vcere et gr0nt, rent, rekreativt omr~de.

lB har for 3. gang sendt kommunen mail ang.
vedligeholdelse af pladsen samt opscetning af de nye
legeredskaber, som indk0bes af ejerlav'et.
lB vii nu fors0ge sig med telefonisk kontakt.

--

--

lB

Inden nceste
m0de
21. jan.

PH

Inden nceste
m0de
21. jan.

--

---

7.
Velkomst til nye
b e boere

Der er nye beboere i nr. 8
folder.

+

14

+

71, som skal tildeles

PH vii i folderen tilf0je, at kontingent bla. g~r til indkeb
af legepladsredskaber.
8.
Eventuelt

1. Trafikforhold p~ Str0ybergsvej:
Ved udk0rsel fra begge sider af Solbyen er
udkerselsforholdene vanskelige pga. kort
fortovsbredde, parkerede biler, beplantning p~
hj0rnematrikler.
Da der for nylig er anlagt flere bump p~ Str0ybergsvej,
vii bestyrelsen foresp0rge kommunen om etablering af
yderligere bump p~ strcekningen ved Solbyen.
Efter bestyrelsesmedet er der sket felgende
korrespondance mellem HB og kommunen:
Undertegnede, der er formand for Solbyens Ejerlav, skal
hermed pA bestyrelsens vegne anmode om, at der
etableres yder/igere et bump pA Stn1ybergsvej pA
strrekningen fra omkring Jagtvej til Solbyen.
Arsagen er, at der ofte ksres hurtigt pA denne del af
Strf(lybergsvej ud til SvalegArdsvej, og at der er dAr/ige
oversigtsforhold ved udkf(lrsel fra Solbyen pA
Stn1ybergsvej.
Med ven/ig hilsen Hanne Bre/um

Til Hanne Bre/um
Tak for din henvendelse vedn1rende bump pA
Stn1ybergsvej mel/em Jagtvej og Solbyen.
Prioriteringen af hastighedsdrempende foranstaltninger
sker pA baggrund af uheldsantal/et. Aalborg Kommune
modtager hvert Ar adskillige henvendelser tilsvarende

Solbyens Ejerlav

Dagsorden punkt

Behandling / Beslutning

Ansvarlig

Deadline

denne. Da der hvert Ar politiregistreres ca. 500
trafikuheld i Aalborg Kommune, er det ngdvendigt at
foretage en prioritering af kommunens indsats i fornold
til trafiksikkerhedsarbejdet. De straekninger og kryds,
hvor der kan opnAs en reduktion i antal/et af
trafikuheld, prioriteres hgjest og sker gennem en
sortpletudpegning.
NAr vi i fgrste omgang har valgt at trafiksanere
Strgybergsvejs gstlige del, skyldes det for det (grste, at
der pA denne del af straekningen vurderes at vaere
sbJrst behov. Det skyldes dels optegningen af de
politiregistrerede uheld, men ogsA til dels et gnske om
at bringe hastigheden ned pA det lange lige straek, som
kan indbyde til en forgget hastighed. Den udfordring
vurderes ikke tilsvarende at vaere gaeldende pA
straekningen mel/em Jaegervinget og SvalegArdsvej.
PA baggrund af ovenstAende kan jeg derfor ikke
imgdekomme jeres anmodning om at etablere et bump
pA Strgybergsvej mel/em Jagtvej og Solbyen.
Med venlig hilsen
Carsten Krogh, Civi/ingenigr
Arealer og planlaegning
TIf.: 99312316/ Mail: ckj-teknik@Aalborq.dk

2. Hjemmesiden:
Solbyens historie samt opdatering af beboere vii vi se
p~ til naeste mfiJde.

Beslutningsreferat
uda rbejdet
25. nov 2013

Godkendt

,~I'~

C

1

2014

I/~

Bestyrelsesformand Hanne Baelum

De naeste mfiJder holdes kl. 19.00 (OBS! aendret fra kl. 19.30):

Naeste mede

o
o
o

21. januar hos LL
11. marts hos UP
08. april hos PH kl. 18.30. efterfulgt af generalforsamling kl. 19.30

BESLUTNING/REFERAT
SJET SOLBYHOVED IND

I stede: Hanne Bcelum (HB), Jesper Brynildsen (JB), Peter Hjorth (PH), Thomas Pryssing
(TP), lene lundby (ll)
Sted:
Hos LL nr. 41

Dagsorden
punkt

Behandling / Beslutning

Ansvarlig Deadline

1.
Godkendelse af
referatet fra sidste
bestyrelsesmlifde

Referatet fra bestyTelsesm.,det november 2013
godkendes.

2.
Godkendelse af
dagsorden

Dag$Orden for dagens m.,de godkendes.

3.
0konomi

Ejerlavets regnskab for Jill' 2013 (ianuar til januar) hal'
vceret under revision hos ejerlavets revisor lens
Rasmussen (nr. 45).
I denne I"egnskabsperiode har 63 husstande incl. de 3
villaer pll Streybergsvej indbetalt kontingent
Kontoen er pJIIlydende et overskud pJIi 34.897,36 kr.

I regnskabsllr 2014 planlcegges forllrs indkeb af
redskaber til legepladsen for ca. 10.000 kr.

4.
Opfelgning af
punkter fra sidste
mpde

Trndhegnet ovenfor kridtgraven ved legepladsen/bag
rcekke 84-104
HB hal' igen haft kontakt til Anne Mette Bech, Aalborg
Kommune (if. referat november 2013), $Om har
meddelt. at
•

en eventuel fjemelse af hegnet bekymrer
kommunen mht beboer "selvtcegt" i form af
rydning og inddragelse af kommunens arealer til
egen grund

·

kommunen hal' overvejelser om renovering og
tilplantning af omrlldet i form af enten naturgrund
eller et mere nfriseret" omrllde

•

del' er ikke fasUagt nagen tidshori$Ont mht
renovering/fjernelse af hegn
HB

Det er aftalt. at HB og Anne Mette 8ech gel' status flnst
pi forAret.

Trcebeplantning ved hjememe mod SU-pybergvej ag
vesUige ende af legepladsen
•
er udfert tilfredsstillende.

status inden
general
forsamling
april mAned

lndvalideb~s

-

5.
lndkomne forslag

ved hj_met Sb"fJybergvej og _sttig ende

vejskittet er nu fjemet,. mens asfalt optegning
slides vaek med tiden.

Ingen

6.
Nabohjaelpl
opsztning af skilte Tilmelding til nabohjaelp: Jf. ejerlavets hjemmeside
Nabohjaelp skilte - jf. referat fra sidste
bestyrelsesmDde.
Ideer til opsztningssteder af skilte saettes pi som
emne til generalforsamlingen i april.

lnden naeste
bestyrelsesmfJ
de marts

Aile

m~ned

Bestyrelsesmedlemmer vii i mellemtiden sondere
SolbyomrAdet mht forslag om egnede
opsaetningssteder

8.
legepladsen

9.
Velkomst til nye
beboere

Kommunen kontaktes mhp renovering og opsaetning af
legeredskaber - jf. referat fra seneste
bestyrelsesmfJder.

De seneste tilflyttere er nu budt velkommen med
velkomstsnak og - folder.

10.
Eventuelt

Inden nceste
bestyrelsesmfJ
de marts
mined

JB

HB/PH

1. februar

HBI PH
Beboeme i nr. 100 har pro 1. februar 2014 boet i
Solbyen i 50 Ar. Ejea1avet lykfJnsker med blomstergave. 1- - - 

Ejerlavet har erfaret,. at beboerne StrfJybergsvej 80 p!
egen hAnd - altsA uden kommunal tilladelse - har
ftcEldet beplantning pi det kommunale omrillde
nedenfor egen grund, at de stfJrre traestammer er
indsamlet,. at grene er efterladt rundt omkring pill
skraenten.
Denne form for selvtaegt og skaendsel af omrAdet
im_degAr bestyrelsen pi det krattigste.
Etter bestyrelsens YUrdering er omrAdet skaendet og
absotut ikke forskfJnnet, idet beplantningen netop
camouflerer hegnet i ublomstringstiden".
Bestyrelsen fJnsker fortsat sAvel i henhold til Hasseris'
Grundejerforening som lokalplanen at bevare
Solbyomrilldet gr_nt og ryddeligt samt at beskaering og
faeldning foreg!r ved ejeren - altsA i kommunalt regi.

Udkast af referat fra bestyrelsesm_der sendes til
bestyrelsesmedlemmeme mhp kommentering indentor
14 dage.
Hvis der ikke er indsiaelser. sender sekretieren endelia

-

-1

udgave til formanden mhp' udgivelse pi hjemmesideF;
via webmaster.
Aile

Kommende

Kommente
ringinden
1. marts

m~er:

Nceste mode
• tirsdag 11. marts 2014 Id. 19.00 hos UP (nr. 90)
11. marts kl. 19 hos • tirsdag 08. april 2014 kl. 18.30 hos PH forud for generalforsamlingen
UP
Generalforsamling: tirsdag 08. april 2013 kl. 19.30.

Beslutningsreferat udarbejdet 10. februar 2014/ Lene
Godkendt

d - (1
Dato

')
2014 af formand -----I,=~~~'""""""'''---_='''''''''''''''''='''''''4

ar

Solbyens Ejerlav I Bestyrelsen
2013-14
Referal bestyrelsesmede 2 1jan2014

Referent Lene Lundby

BESLUTNING/REFERAT
SÆT SOLBYHOVED IND

5. Bestyrelsesmøde 2013-14
11. marts 2014
Til stede: Hanne Bælum (HB), Jesper Brynildsen (JB), Peter Hjorth (PH), Thomas Pryssing (TP),
Uffe Pilgaard (UP), Lene Lundby (LL)

Afbud:
---

Dagsorden punkt
1.
Godkendelse af
referatet fra sidste
bestyrelsesmøde

2.
Godkendelse af
dagsorden
3.
Økonomi

Sted:
Hos UP nr. 90

Referent:
LL

Behandling / Beslutning
Referat fra mødet i januar er kommenteret og
forhåndsgodkendt pr. mail (jf. beslutning i mødereferatet 21. januar).
Der er ikke yderlige kommentarer på dagens møde.

Dagsorden for dagens møde godkendes.

Ansvarlig

Deadline

---

---

---

---

---

---

PH

Ila foråret

Der er en mindre tilbagegang af betalende medlemmer,
idet 13 husstande, hvoraf 4 aldrig været medlem af
ejerlavet, ikke har betalt kontingent for år 2013.
Det kan evt. skyldes hussalg, hvor hverken sælger eller
køber har betalt kontingentet.
Den indestående formue beløber sig d.d. til 36.117,36
kr.
Der er en årlig indtægt på 1500 kr fra den ene af de to
reklamepladser på hjemmesiden.
Den ledige plads tilbydes Spar Nord.

4.
Opfølgning af punkter
fra sidste møde

Trådhegnet ovenfor kridtgraven ved legepladsen/bag
række 84-104
-

HB har inden dagens møde igen haft kontakt til
Anne Mette Bech, Aalborg Kommune (jf.
seneste referater), som har meddelt, at Solbyen
af økonomiske grunde ikke er medtaget i
kommunens
planlagte
projekter
for
indeværende år

-

PH har 11. marts hilst på beredskabschef
Jørgen Pedersen, der sammen med fire
kommunale folk inspicerede arealet ned mod
kridtgraven. Bestyrelsen kender ikke formålet
med inspektionen.

HB

Status inden
generalforsamling
8. april

HB har efter bestyrelsesmødet søgt op herpå og
efterfølgende modtaget nedenst. mail
14. marts 2014
Hej Hanne Bælum
Jeg har lovet en tilbagemelding til dig vedr.
Kridtgraven og Beredskabets ærinde.
Leif Thomsen, som er formand for det område
hvor Kridttraven ligger, har ikke haft kontakt til
Beredskabet og kender ikke til sagen. Han
undersøger om en af medarbejdere er bekendt
med deres ærinde. Men det har han først tid til
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Dagsorden punkt

Behandling / Beslutning

Ansvarlig

Deadline

at give en tilbagemelding på i den kommende
uge.
Venlig hilsen
Anne-Mette Bech, Parkforvalter
Park & Natur, tlf. 99312264
E-mail: AnneMette.Bech@aalborg.dk
____________________________________________

__________

_________

Nabohjælp
-

Der er foregået nedenst mailkorrespondance
mellem HB og Aalborg kommune:
30. december 2013
Solbyens ejerlav ønsker at opstille fire store
skilte i området, Solbyen, 9000 Aalborg.
Såfremt det kræver Deres godkendelse anmoder
jeg herved derom.
Da vi allerede har været i kontakt med firmaet,
skal jeg venligst anmode om et hurtigt svar.
Årsagen er, at vi fornylig har haft tre indbrud i
området.
På bestyrelsens vegne Hanne Bælum, formand.
---------06. januar 2014
Tak for mail.
For offentlige veje som eksempelvis Solbyen må
ikke opsættes ikke-autoriserede skilte, der ikke
er med i "Bekendtgørelse om anvendelse af
vejafmærkning".
De forskellige skilte med "Nabohjælp" "Pas på
mig", "Legende børn" m.m. er ikke officielle
færdselstavler, og må derfor ikke anvendes på
offentlig vej.
Et skilt skal således placeres uden for vejarealet,
og må samtidig ikke være til gene for
trafikanterne.

HB

Emne på
generalfor
samlingen
8. april

Med venlig hilsen
Henrik Nyrup, Teamkoordinator, Vejmyndighed,
Aalborg Kommune, Trafik & Veje
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby,
Tlf. 9931-2327
---------12. marts 2014
Til Henrik Nyrup.
Tak for din mail af 6. januar.
Vi havde bestyrelsesmøde i Solbyens ejerlav i
går, hvor vi drøftede opstilling af skiltene med
nabohjælp.
Da vi er i tvivl om, hvor skiltene kan/må
opstilles, ville vi meget gerne have et møde her i
Solbyen med dig eller en anden kompetent
person fra Trafik og Veje, således at vi i
fællesskab kunne se på lokaliteterne.
Det er dernæst vores hensigt at forelægge den
placering af skiltene, som vi i fællesskab måtte
nå frem til, på vores generalforsamling d. 8. April
til godkendelse.
Årsagen er, som tidligere nævnt, at vi har haft og
igen fornylig har haft indbrud i Solbyen.
Kontakt person i forbindelse med mødet er
foruden undertegnede Peter Hjorth, Solbyen 98,
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Dagsorden punkt

Behandling / Beslutning

Ansvarlig

Deadline

__________

__________

JB

Status til
næste møde
8. april

solbyen98@stofanet.dk.
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Hanne Bælum
____________________________________________
Legepladsen
-

Pga manglende mailrespons (jf. tidligere
referater) har JB nu sendt brevpost til Park og
Natur, Aalborg Kommune, mhp vedligeholdelse
og opsætning af nye legeredskaber.
____________________________________________

__________

_________

Opdatering af beboere på hjemmesiden
-

Indtil nu kommet 3 henvendelser om
opdatering.

---

---

__________

__________

---

---

Ingen

---

---

Bestyrelsen er ikke bekendt med nye indflyttere siden
bestyrelsesmødet i januar.

---

---

PH

Medio
marts

---

---

Alle

Inden
4. april

____________________________________________
50-årsbeboer-jubilar’en
-

5.
Indkomne forslag
6.
Nye beboere i Solbyen

8.
Generalforsamling
8. april

På hjemmesiden er der nu lagt billede af
gratulation af Skall-Sørensen i nr. 100.

Dagsorden er udsendt efter dette bestyrelsesmøde.
PH og LL er på valg og er villige til at genopstille.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
1. april, hvor efter de straks sættes på hjemmesiden.

10.
Eventuelt

Petanguebanen
-

Kugler til spil på banen kan lånes af alle
beboere hos HB.

Referatet kommenteres inden 4. april, hvorefter det udgives på hjemmesiden

Næste møde
8 . april
kl. 18.30
hos PH

Kommende møder:
 tirsdag 08. april 2014 kl. 18.30 hos PH forud for generalforsamlingen
Generalforsamling: tirsdag 08. april 2013 kl. 19.30.

Beslutningsreferat udarbejdet 22. marts 2014 /LL
Godkendt __________ 2014 af formand ___________________________
Dato
Hanne Bælum
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