Referat
5. Bestyrelsesmøde 2016-17
07. marts 2017
Til stede: Casper Roed (CR), Hanne Bælum (HB), Henrik Genefke (HG),
Jesper Brynildsen (JB), Kirstine Søegaard (KS), Lene Lundby (LL)

Afbud:
---

Sted:
Hos JB nr. 47

Dagsorden punkt

Behandling / Beslutning

1.
Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden godkendes uden tilføjelser.

2.
Godkendelse af
referat fra sidste
møder

Referat fra sidste ordinære + extraordinære møde
godkendes uden tilføjelser.

3.
Regnskab
Jf. referater fra
bestyrelses år 201617

4.
Legepladsen
Jf. referater fra
bestyrelses år 201516 + 2016-17

5.
Trafikforhold
Jf. referater fra
bestyrelses år 201516 + 2016-17
6.
Affaldsplan
Jf. referater fra
bestyrelses år 201516 + 2016-17
samt
information papiromdelt + annonceret
på hjemmesiden

Referent:
LL

Ansvarlig

Deadline

---

---

---

---

HG

*Senest
11. april

CR/JB

Ila forår/
sommer

Ejerlavets formue beløber sig pr. d.d. til

27.182,07 kr. på bankkonto

1000 kr. i kontantkassen.
Status efter 2. kontingentopkrævning

56 husstande har betalt kontingent for 2016

Regnskab for 2016 sendes til alle husstande
sammen med indkaldelsen til generalforsamling*.

Opfølgning:

Legende børn skilte i bøjlestativ bestilles til
opsætning mod vejsiden i hver ende af græsarealet.
CR og JB har søgt efter billigste pris, som beløber
sig til 2.700 kr. pr. skilt + bøjle  JB indkøber.


Net til fodboldmål bestilles mhp udskiftning
efterhånden som behov opstår  JB indkøber.



Flagsnoren er knækket  Henrik Bælum (nr. 73),
Peter Hjorth (nr. 98) og JB sørger for ny snor.



Vippedyr udskiftes af kommunen ila sommeren.

Opfølgning:

Konsekvensen af kommunens færdselsmåling på
Solbydelen af Strøybergsvej afventes.
HB kontakter kommunen.

HB

Inden
25. april

Det har ikke været muligt at
finde containerplads som fælles løsning i østlig
del af Solbyen
-
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imødgå mulige konsekvenser af
containerplacering på stien mellem nr. 49 og
garageanlæg (jf. beboerhenvendelse i punkt 9).
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HB

Emne på
general
forsamling
25. april

Referent Lene Lundby

Dagsorden punkt

Behandling / Beslutning

Ansvarlig

Deadline

Mhp fælles containere og fortsat forskønnelse af
Solbyområdet undersøger HB mulighed for samt pris på
monokler (nedgravede containere – findes bla. i
Hasserishave) samt prisen herpå.
Bestyrelsens vil sætte emnet på generalforsamlingen.
7.
Beplantning i Solbyen

8.
Nye beboere

9.
Henvendelse fra
beboere

Kommunen har fældet de 3 syge træer ud for
garageanlægget i vestligste ende – de erstattes af
nye træer.

Bestyrelsen er bekendt med nye beboere i nr. 20 og 25.
Velkomstmateriale omdeles.

---

---

HB

Ultimo
marts

HB

*Ultimo
marts

KS

---

Affaldsplan:
Beboer har skriftligt henvendt sig angående placering
af affaldscontainere på stien mellem nr. 49 og
garageanlægget – jf. skrivelsen nederst i dette i referat.
Bestyrelsen har ikke været opmærksom disse mulige
konsekvenser.
Beboeren meddeles, at affaldsplanen er emne på
generalforsamlingens dagsorden*.

Udskiftning af vandrør
Beboer har henvendt sig til HB angående proceduren
for udskiftning af tæret/utæt vandrør, der løber
gennem hele husrækken.
HB har fra Peter Hjorth (nr. 98) modtaget tidligere
bestyrelsesreferater og servitutbestemmelser, hvoraf
det fremgår, at huse med fælles hovedledning skal dele
udgift til reparation/udskiftning.
Beboeren meddeles dette*.
Bestyrelsen overvejer at lægge servitutbestemmelser
på Solbyens hjemmeside.
10.
Fastelavn
Jf. referat fra
bestyrelsesmødet
27. sep.

Som nyt tiltag til fremme af fællesskabet i Solbyen
arrangerede KS fastelavn for Solbyens 3-10 årige
børn/børnebørn på legepladsen søndag den 26. februar
kl. 11.
19 børn var tilmeldt, og efter afbud fra 4 mødte 15
skønne, udklædte børn op til tøndeslagning, hvorefter
børn og voksne hyggede sig med saft, kakao, kaffe og
fastelavnsboller.
Arrangementet beløb sig til ca. 600 kr., betalt af
ejerlavet.
Fra bestyrelsen deltog KS, HG, JB, LL.

11.
Generalforsamling
25. april

Generalforsamlingen forberedes

PH (nr. 98) lægger igen i år lokale til

LL rundsender forslag til dagsorden i uge 13*
Indkaldelse skal ske senest 10. april*

Indkøb af drikkevarer + praktisk hjælp til nr. 98
skal aftales**
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LL*

Alle**

Uge 13 +
senest
10. april*
Aftales
inden 25.
april**

Referent Lene Lundby

Dagsorden punkt

Behandling / Beslutning

12.
Eventuelt

Ingen emner

Næste møde
25. april
kl. 19.00
hos PH (nr. 98)

Ansvarlig

Deadline

---

Kommende møder for 2016-17:







07.
27.
22.
17.
07.
25.

juni hos HB nr. 73
september hos HG nr. 53
november hos LL nr. 41
januar – ekstra møde hos HB nr. 73
marts hos JB nr. 47
april forud for generalforsamling.

Beslutningsreferat udarbejdet 13. marts 2017.
Kommentering gerne inden 27. marts.
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Referent Lene Lundby

---
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Referent Lene Lundby
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Referent Lene Lundby

Referat
4. Bestyrelsesmøde 2016-17 - ekstraordinært
17. januar 2017
Til stede: Casper Roed (CR), Hanne Bælum (HB), Jesper Brynildsen (JB),
Lene Lundby (LL)

Afbud:
Henrik Genefke (HG),
Kirstine Søegaard (KS),

Sted:
Hos HB nr. 76

Dagsorden punkt

Behandling / Beslutning

1.
Affaldsplan for
Solbyen

HB har indkald til ekstra møde mhp status og
beslutning vedrørende affaldsplanen for Solbyen.

Referent:
LL

Der henvises til skriftlig orientering ved Bo Vagnby og
HB – denne er omdelt til alle husstande og annonceret
på Solbyens hjemmeside.
2.
Fastelavn

KS har forfattet udkast til invitation, som kort
kommenteres og returneres med enkelte forslag til KS.

Ansvarlig

Deadline

HB

---

JB

---

Kommende møder for 2016-17:

Næste møde
7. marts
kl. 20.00
hos JB








07.
27.
22.
17.
07.
25.

juni hos HB nr. 73
september hos HG nr. 53
november hos LL nr. 41
januar – ekstra møde hos HB nr. 73
marts hos JB nr. 47
april forud for generalforsamling.

Generalforsamling: 25. april 2017.
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Referent Lene Lundby

Referat
3. Bestyrelsesmøde 2016-17
22. november 2016
Til stede: Casper Roed (CR), Hanne Bælum (HB), Henrik Genefke (HG),
Jesper Brynildsen (JB), Kirstine Søegaard (KS), Lene Lundby (LL)

Afbud:
---

Sted:
Hos LL nr. 41

Dagsorden punkt

Behandling / Beslutning

1.
Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden godkendes uden tilføjelser.

2.
Godkendelse af
referat fra sidste
møde
3.
Regnskab

Referent:
LL

Referat godkendes med rettelse til punkt 9.

Deadline

---

---

---

---

Ejerlavets formue beløber sig pr. d.d. til

29.654,07 kr. på bankkonto

2226,07 kr. i kontantkassen.
Kontingentopkrævning for 2016 er betalt af 48 Solbyhusstande samt 2 villaer på Strøybergsvej.
Påmindelse til øvrige husstande udsendes snarest.

4.
Legepladsen

Ansvarlig

HG

Status på
næste møde
7. marts

Opfølgning fra tidligere møder:

Små trampoliner som Stolpedalsskolens er
kommunen ikke interesseret i at etablere.


Vippedyr er udskiftningsklar, hvorfor kommunen vil
blive kontaktet.



Klatrestativet har små flækker i pælene, hvilket
kommunen tidligere er orienteret om. Sikkerheden
er i orden.



CR/JB/KS

Stander til flaganledning sættes på ”stand by” pga
ændring i flagningen efter Anne-Birthe flytning fra
Solbyen – jf punkt 11.

Status på
næste møde
7.marts

Legepladsudvalget har fortsat fokus på:

Legende-børn-skilte i bøjlestativ

5.
Trafikforhold
Jf. referater fra
bestyrelsesår 2015-16
+ 2016-17
6.
Nabohjælp
Jf. referater fra
bestyrelsesår 2015-16
+ 2016-17

Udskiftning af net til fodboldmål

Vedrørende hastighedsdæmpende foranstaltning på
Solbydelen af Strøybergsvej har bestyrelsen observeret,
at der for tiden pågår færdselsmåling.

--

Standere til de 2 nedtagne nabohjælpskilte er under
produktion og opsættes i løbet af foråret.
Bestyrelsen overvejer at sætte et indlæg om
forebyggelse af indbrud i rækkehusområde ved
repræsentant fra politiet på generalforsamlingen i
2017.
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HB

Status
følges
løbende

Status på
næste møde
7. marts

Referent Lene Lundby

Dagsorden punkt
7.
Affaldsplan
Jf. referater fra
bestyrelses år 201516 + 2016-17
8.
Nye beboere

Behandling / Beslutning
Bo Vagnby (BV/nr. 61) og HB er i tæt kontakt med
kommunen og arbejder ihærdigt på plan for
Solbyområdet – jf. information fra BV og HB via omdelt
materiale til alle hussstande og på Solbyens
hjemmeside.

Velkomstmateriale vil blive omdelt til nr. 20, 31, 49, og
110 efterhånden som de nye beboere flytter ind.

Ansvarlig

HB

10.
Solbyens
hjemmeside
Jf. referat fra
bestyrelsesmødet
27. sep.
11.
”Solbyen flager
for dig”

En beboer har henvendt sig med forslag til placering af
affaldsbeholdere for rækken nr. 41-49 i tilfælde af en
individuel løsning
Da der er flertal for en fællesordning henlægges
forslaget - jf. omdelt materiale samt Solbyens
hjemmeside.

Bestyrelsen vil i samarbejde med webmaster oprette en
form for kalender/oversigt over Solbyens
arrangementer (bl.a. generalforsamling og Sct. Hans).

Status
følges
løbende

HB

Når
aktuelt

---

---

Nye beboere i nr. 31 og 110 er indflyttet.
9.
Henvendelse fra
beboere

Deadline

KS/LL

Status på
næste møde
7. marts

Dette tilbud må desværre ændres til ”Du flager for dig”,
idet flaghejser Anne-Birthe (tidligere nr. 31) er flyttet
fra Solbyen, og der er p.t. ingen afløser.
Bestyrelsens foreløbige løsning er, at der indkøbes et
ekstra flag, som beboerne kan låne hos HB.
Låner må ”i god tid” kontakte HB og selv hejse/nedtage
flaget iht de officielle flagregler.

HB

Emne på
generalforsamling
2017

HB vil kontakte webmaster mhp orientering på
hjemmesiden.
Flagfunktionen sættes som emne på
generalforsamlingen.
12.
Eventuelt


Fastelavn på
legepladsen

Bestyrelsen har tidligere drøftet mulige aktiviteter på
legepladsen for at etablere og styrke fællesskab blandt
voksne og børn i Solbyen.
Som nyt tiltag forsøges med Fastelavns arrangement
den 26. februar for Solbyen og Bundgårdsvejs østlige
del - jf. omdelt invitation og annoncering på
hjemmesiden.
KS står for det praktiske som invitationer, indkøb,
servering på dagen. KS anmoder øvrige
bestyrelsesmedlemmer om hjælpende hånd ved behov.

KS

Status på
næste møde
7. marts

Udgifter til indkøb af tønde, boller og drikkelse betales
af Solbyens ejerlav.
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Referent Lene Lundby

Kommende møder for 2016-17:

Næste møde
7. marts
kl. 20.00
hos JB







07.
27.
22.
07.
25.

juni hos HB nr. 76
september hos HG nr. 53
november hos LL nr. 41
marts hos JB nr. 47
april forud for generalforsamling.

Generalforsamling: 25. april 2017.

Beslutningsreferat forsøgt gen-skrevet pga pc-nedbrud.
Kommentering på næste møde 7. marts.
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Referent Lene Lundby

Referat
2. Bestyrelsesmøde 2016-17
11. oktober 2016
Til stede: Casper Roed (CR), Hanne Bælum (HB), Henrik Genefke (HG),
Kirstine Søegaard (KS), Lene Lundby (LL)

Afbud:
Jesper Brynildsen (JB)

Sted:
Hos HG nr. 55

Dagsorden punkt

Behandling / Beslutning

1.
Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden godkendes uden tilføjelser.

2.
Godkendelse af
referat fra sidste
møde
3.
Regnskab

Referent:
LL

Ansvarlig

Referat godkendes uden tilføjelser.

Deadline

---

---

---

---

Peter Hjorth har i løbet sommeren overdraget
kassérfunktion og regnskab til HG.
Ejerlavets formue beløber sig pr. d.d. til

22.000 kr. på bankkonto

600 kr. i kontantkassen.
Kontingentopkrævninger er udsendt/omdelt til alle
husstande incl. de 3 villaer ved legepladsområdet.

HG

Status på
næste møde
22. nov.

Pr. 1. oktober afventes betaling fra 31 husstande.
Inden næste møde vil HG opgøre betalingsstatus.
Efter mødet udsendes betalingspåmindelse ved behov.

4.
Legepladsen

Hen over sommeren har kommunen udskiftet
sandkassesand.
Bestyrelsen har indtryk af, at Giraffen har mange
besøgende.

CR/JB/KS

Status på
næste møde
22. nov.

HB

Status
følges
løbende

Legepladsudvalget har fortsat fokus på

legende børn skilte i bøjlestativ

stander til annoncering af flaganledning

små trampoliner som Stolpedalsskolens

udskiftning af net til fodboldmål
5.
Kridtgraven
Jf. referater fra
bestyrelsesår 2015-16

6.
Trafikforhold
Jf. referater fra
bestyrelsesår 2015-16

HB har kontaktet Allan Christoffersen (AC), By- og
Landsskabsforvaltningen, mht status vedrørende
beplantning og trådhegn i Solbyens kridtgravsområde.
AC har oplyst, at trådhegnet langs husrække 84-102
ikke vil blive nedtaget som ønsket fra beboerside, men
repareret.
Desuden vil der blive udarbejdet en helhedsplan for
hele kridtgravsområdet, herunder Solbydelen.

HB har kontaktet kommunen mht status for
hastighedsdæmpende foranstaltning på Solbydelen af
Strøybergsvej.

HB

HB er orienteret om, at kommunen afventer en
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Referent Lene
1/3

Lundby

Status
følges
løbende

Dagsorden punkt

Behandling / Beslutning

Ansvarlig

Deadline

trafiktælling (dato uvis) på strækningen Jagtvej Solbyen inden stillingtagen til behov for dæmpende
foranstaltning.
7.
Nabohjælp
Jf. referater fra
bestyrelsesår 2015-16
8.
Affaldsplan
Jf. referater fra
bestyrelsesår 2015-16

De 2 nedtagne nabohjælpskilte skal sættes på stander,
hvilket er ”i proces”.

Bo Vagnby (nr. 61), HB og ejerlaugsformanden fra
Bundgårdsvej mødtes 4. oktober på legepladsen med
Anke Sand Kirk, Aalborg Kommune, hvor mulige
løsninger for Solbyen og Bundgårdsvej blev drøftet.

HB

HB

En specifik løsning for disse rækkehusområder blev
velvilligt modtaget.

Status på
næste møde
22. nov.

Status
følges
løbende

Endelig tilbagemelding afventes.
9.
Nye beboere

Bestyrelsen er bekendt med, at der de seneste måneder
er sket salg af nr. 20, 31, 49, og 110 samt lejerskift i
nr. 25.

---

Aftales på
næste møde
22. nov

---

---

LL

Drøftelse på
næste møde
22. nov.

Velkomstmateriale omdeles til køber ifm overtagelse.
10.
Henvendelse fra
beboere

Beboer i nr. 65 har sendt sine tanker til HB om
forhavernes beplantning i vestlig ende samt langs
baghaverne mod Bundgårdsvej.
Bestyrelsen foreslår, at beboeren bringer emnet op på
generalforsamlingen april 2017.

11.
Solbyens
Hjemmeside
Jf. referat fra
bestyrelsesmødet
27. sep.
12.
Beskæring af
beplantning ved
Bundgårdsvej
Jf. referat fra
generalforsamlingen
26. april +
bestyrelsesmøde 7.
juni 2016
13.
Ny mailadresse
Jf. referat fra
generalforsamling
2015-16

Webmaster har opdateret sidens opstilling og pyntet
med symboler.
LL gør status inden næste møde mhp yderligere tiltag.

Kommunen har orienteret HB om, at den har til hensigt
at udarbejde en udtyndingsplan, og at der allerede i
vinterhalvåret vil ske fældning af de største træer.
Efter rykkere fra beboere er der i sensommeren fældet
stort træ ud for haven i nr. 69.

Webmaster Martin Stubberup har skaffet
domænenavnet @solbyen.dk, som alle beboere frit kan
benytte.

--

---

På hjemmesiden findes procedure om etablering heraf.
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Referent Lene
2/3

Lundby

Status
følges
løbende

---

Dagsorden punkt
14.
Indlæg i Hasseris Avis
31. august 2016

Behandling / Beslutning

Ansvarlig

Bestyrelsen har bemærket indlægget om
gennemkørselsforbuddet i Solbyen vest ved
ejerlaugsformanden på Bundgårdsvej.

Deadline

---

---

CR/JB/KS

Drøftes på
næste møde
22. nov.

HB

Status ila
vinteren

---

Når aktuelt

Bestyrelsen ser en hel del mangler i dette indlæg og
vælger ikke at reagere på indlægget.

15.
Eventuelt
Sct. Hans evaluering

Sct. Hans aften blev præget af regnvejr, hvorfor
børnedelen måtte aflyses, mens voksendelen kunne
afvikles i tørvejr.
Trods vejret var deltagerantallet ”rimeligt”.
Næste år vil bestyrelsen have større opmærksomhed på
ansvaret for aftenens opgaver.
KS tog en solskinssøndag i august initiativ til spontan
invitation af børn + forældre til at grille de indkøbte Sct.
Hans pølser.
Det blev en hyggelig søndag med ”fint” fremmøde.
Bestyrelsen overvejer andre legepladsarrangementer i
årets løb.

Garager for enden af
legepladsen

HB har forgæves forsøgt telefonkontakt til ejeren mhp
renovering/maling af porte.
HB forsøger nu via mail.

Udlejning af huse

Bestyrelsen er bekendt med, at 3 huse anvendes som
udlejningsbolig.
Bestyrelsen vil være opmærksom på, at ejerne af disse
huse får kontingentopkrævning, invitationer m.v.

Kommende møder for 2016-17:

Næste møde
22. november
kl. 19.30
hos LL







07.
27.
22.
07.
25.

juni hos HB nr. 76
september hos HG nr. 53
november hos LL nr. 41
marts hos JB nr. 47
april forud for generalforsamling.

Generalforsamling: 25. april 2017.

Beslutningsreferat udarbejdet 7. november 2016.
Kommentering gerne inden 22. november/til bestyrelsesmødet 22.november.
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Referent Lene
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Lundby

Referat
1. Bestyrelsesmøde 2016-17
07. juni 2016
Til stede: Casper Roed (CR), Hanne Bælum (HB), Henrik Genefke (HG),
Jesper Brynildsen (JB), Kirstine Søegaard (KS), Lene Lundby (LL)

Afbud:
---

Dagsorden punkt
1.
Godkendelse af
dagsorden

2.
Konstituering af
bestyrelsen

3.
Godkendelse af
referat fra
generalforsamlingen

4.
Regnskab

Sted:
Hos HB nr. 73

Referent:
LL

Behandling / Beslutning

Ansvarlig

Deadline

Godkendes med følgende tilføjelser:

Kridtgraven/Bundgårdsvej – beskæring af
beplantning

Hjemmesiden

---

---







---

---

HB/LL

Juni 2016

HG
med
assistance
fra
Peter Hjorth

Juni 2016

CR/JB

Status på
næste møde
27. sep.

CR/KS
HB

Status på
næste møde
27. sep.

Formand: HB
Kasserer: HG
Sekretær: LL
Legeplads: CR, JB, KS
Sankt Hans: CR, JB, KS, Peter Hjorth

Godkendt referat sendes til webmaster Martin
Stubberup (nr. 96) til udgivelse på ejerlavets
hjemmeside.
Underskrevet papireksemplar arkiveres hos HB.

Regnskab vil blive overdraget af afgået kasserer Peter
Hjort til nyudnævnt kasserer HG.
Ejerlavets formue beløber sig pr. d.d. til

15.872,88 kr. på bankkonto

250,67 kr. i kontantkassen.
Der er tid for kontingentinddrivelse med en forhøjelse
på 50 kr. som vedtaget på generalforsamlingen i april.
Det vil sige, at der opkræves 200 kr./husstand for
medlemskab år 2016.
Beboerne i nr. 38 har betalt for 2016.
Bestyrelsen overvejer muligheden for betaling via
mobil pay.

5.
Legepladsen
Jf. referater fra
bestyrelsesår 2015-16

6.
Trafikregulering
Jf. referater fra
bestyrelsesår 2014-16

Giraffen er i flot renoveret stand nu tilbage på sin nye
plads med udsigt over legeområde, kridtgrav og fjord.
Legepladsudvalget har fokus på

udskiftning af sandkassesand

legende børn skilte i bøjlestativ

stander til annoncering af flaganledning

små trampoliner som Stolpedalsskolens

udskiftning af net til fodboldmål

Bestyrelsen drøfter behov og argumenter for
hastighedsdæmpende foranstaltning på Solbyens del af
Strøybergsvej med henblik på at sikre gode
oversigtsforhold/øge trafiksikkerheden

bilkørsel i ofte høj fart

tæt bebyggelse – mange beboere (Bundgårdsvej,
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Dagsorden punkt

Behandling / Beslutning



Ansvarlig

Deadline

Rådhusparken, Solbyen)
dårlige oversigtsforhold fra både østlig og vestlig
ende gør det svært at orientere sig om trafikken
mange børnefamilier er flyttet hertil – CR og KS gør
status over antal ”børne-husstande”

HB vil med udgangspunkt i tidligere anmodning bede
kommunen om revurdering.
7.
Nabohjælp

De 2 nedtagne nabohjælpskilte skal sættes på stander.
Henrik Bælum (nr. 73) har mulighed for at skaffe disse.

Jf. referater fra
bestyrelsesår 2015-16
8.
Affaldsplan
Jf. referater fra
bestyrelsesår 2015-16

Bo Vagnby (nr. 61) har skriftligt kontakter
miljøingeniør Anke Sand Kirk, Aalborg Kommune, med
hensyn til specifik ordning.

HB

HB

Bestyrelsen afventer tilbagemelding.
9.
Sankt Hans aften

Status på
næste møde
27. sep

Status på
næste møde
27. sep.

På generalforsamlingen blev der nedsat følgende
Sankt Hans udvalg: CR, JB, KS og Peter Hjorth (nr. 98).
Udvalget er åbent for andre interesserede.
I år er der planlagt børnebål kl. 18.30 og stort bål
kl. 20.
Opgavefordeling:

invitationer til alle husstande + naboerne på
Bundgårdsvej er omdelt af CR/KS

indkøb (vand, øl, pølser, grillkul, tændvæske)  PH

træ til bål  PH

båltænding  CR/JB/KS/PH

snobrødsdej og bagning  CR/KS

heks  CR/JB

køb af greb til ”bålvending”  JB

mulig båltaler CR/KS

kopiering af sange  LL.

10.
Nye beboere

11.
Henvendelse fra
beboere
12.
Bestyrelsesmøder
2016-17

Se tekst

Inden/på
Sct. Hans
aften

Bestyrelsen er bekendt med nye beboere i:

nr. 38

eventuelt i nr. 8  HB søger op herpå.

HB

Sommer
2016

Ingen

---

---

---

---

HB

Status på
næste møde
27. sep.

Mødetidspunkt ændres fra kl. 19 til kl. 19.30 af hensyn
til medlemmer med små børn.
Mødeforplejning bestemmes af mødeholder.
Mødedatoer  se nedenfor.

13.
Beskæring af
beplantning
Jf. referat fra
generalforsamlingen
26. april

14.
Solbyens
hjemmesiden

Beplantning ved Kridtgraven og Bundgårdsvej ønskes
beskåret af hensyn til udsigt, lys og sol.
HB vil kontakte kommunen med baggrund i

Hegnsloven, som foreskriver max. højde på 6-10
meter i områder udlagt til grønt område

Lokalplanen, som HB tjekker nærmere.

Hjemmesiden kan gøres mere ”levende” med for
eksempel

billeder fra legepladsområdet: Sankt Hans
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Dagsorden punkt

Behandling / Beslutning


Ansvarlig

Deadline

aften/situationer med legende børn og
voksne/årstidernes natur/nyrenoveret giraf
løbende annoncering om begivenheder som
tilmelding til Sankt Hans udvalg.

JB vil forevige Sankt Hans aften.
15.
Eventuelt

Referat til
webmaster

Fremover sender sekretæren mødereferater direkte til
webmaster – og ikke som tidligere via formanden.
LL

28. juni

Forinden sender sekretæren som vanligt udkast til
kommentering hos øvrige medlemmer.

Kommende møder for 2016-17:

Næste møde
27. september
kl. 19.30
hos HG







07.
27.
22.
07.
25.

juni hos HB nr. 73
september hos HG nr. 53
november hos LL nr. 41
marts hos JB nr. 47
april forud for generalforsamling.

Generalforsamling: 25. april 2017.
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