
Update 01 

Solbyens Ejerlav 
Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.30 i Solbyen nr. 98. 

Beboerne i Solbyen og Strøybergsvej med haver ud til legepladsområdet. 

 
Dagsorden   
1) Valg af 
• Ordstyrer og stemmetæller – bestyrelsen foreslår Anne Grete Hjorth (nr. 98) 
• Referent – bestyrelsen foreslår Lene Lundby (nr. 41) 

2) Bestyrelsens beretning ved formand Hanne Bælum  
 
3) Regnskab for 1. januar – 31. december 2017 ved kassér Henrik Genefke  
Regnskabet er udsendt sammen med indkaldelsen. 
 
4) Kontingent for 1. maj 2018 – 30. april 2019 ved bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr.  
 
5) Parkeringsforhold i Solbyen ved bestyrelsen 
 
6) Legepladsen ved bestyrelsesmedlem Jesper Brynildsen 
 
7) Affaldshåndtering ved bestyrelsen 
Evaluering af individuel ordning i østlig del og fælles ordning i vestlig del. 
  
8) Beboerarrangement ved bestyrelsen 
Skal vi have fælles beboerarrangement i Solbyen – og kan vi etablere et eller flere udvalg. 
 
9) Indkomne forslag fra beboerne 
Forslag skal være Hanne Bælum (nr. 73) i hænde pr. brev eller mail (baelum@solbyen.dk) senest 2. april 
2018. Eventuelle forslag annonceres på Solbyens hjemmeside senest 3. april 2018. 
 
10) Valg til bestyrelsen 
Der skal vælges 2 beboere for 2-årig periode og 1 beboer som suppleant for 1-årig periode. 
Kandidater, der ønsker at opstille til bestyrelsen, kan meddele dette før*/under generalforsamlingen 
(*mail til baelum@solbyen.dk). 
På valg blandt nuværende bestyrelsesmedlemmer:   
• Jonas Flyvholm (nr. 4) – villig til at genopstille som suppleant  
• Lene Lundby (nr. 41) – villig til at genopstille 
• Casper Roed (nr. 14) – ønsker ikke at genopstille 
 
11) Valg af revisor 
Kandidater, der ønsker at opstille til revisorposten, kan meddele dette før*/under generalforsamlingen 
(*mail til baelum@solbyen.dk). 
Nuværende revisor Jens Rasmussen (nr. 45) er villig til genvalg. 
 
12) Eventuelt 
 
13) Afslutning ved formand Hanne Bælum 

 
Tilmeld din husstand til nyheder om Solbyen - Send din mailadresse til  

webmaster Martin Stubberup (nr. 96) msk@solbyen.dk  
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