Referat fra bestyrelsesmøde 13. januar 2021
Solkvarterets grundejerforening
Deltagere: Winnie, Klaus, Karsten, Jens, Tine (referent) og Lars
1

Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 3. december 2020

Godkendt

2

Nyt fra formand og bestyrelsesmedlemmer

Trailer:
Grundejerforeningens trailer har fået nyt hjem
fra den 1. februar 2021 og står nu ved ejendommen Solhøj 11.
Der er oprettet et link på hjemmesiden til en
kalender, hvor man kan se, hvornår traileren er
ledig. Herefter kan du rette kontakt til Sarah og
Robert Groot Shapel – 28905851 eller
28121810
Højtryksrenser:
Højtryksrenseren har ligeledes fået nyt hjem, og
står ved ejendommen Solhøj 8 v/Claus Kurt
Nielsen. Kontakt: 31142286
Fibernet:
Det blev aftalt, at Claus undersøger om grundejerforeningen kan få rabat hos udbyderne, hvis
vi er flere parceller, der tilmelder os samlet.
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Budget og status på antal medlemmer
v/Jens

Grundejerforeningens budget blev gennemgået.
Der forventes mindre udgifter til reparation af
trailer samt indkøb af nye klinger til vertikalskæren i 2021.
Der er nu over 80 medlemmer i grundejerforeningen, som er højeste antal nogensinde 
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Medlemsportal via App præsentation v/Jens

Jens er i dialog med et firma om en softwareløsning til en medlemsportal via en App.
Når firmaet kan præsentere App’en, vil Jens
indkalde grundejerforeningen til møde.
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Velkomstfolder v/Claus

Claus præsenterede forslag til velkomstfolder,
der fremover skal uddeles til nye husejer i solkvarteret.
Kommentarer til folderen drøftes på næste
møde. Dog skal låneklub samt oplysning om
kontingent tilføjes.
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Nyt fra trafikstøjgruppen v/Claus

Kommunen har indvilget i at udføre en trafikstøjmåling, som først gennemføres efter Corona, så det giver et retvisende billede at trafikken. Kommunen har afsat 200.000 kr. til målingen.
Claus og Jens vil undersøge mulighederne for
måling af trafikstøj hos forskellige udbydere.

7

Låneklubben – status på medlemmer, der har
værktøj stående v/Lars

Det blev aftalt, at vi spørg’ grundejernforeningens medlemmer om eventuelle ønsker til
nye indkøb til låneklubben.
Lars kontakter webmasteren for at få opdateret
låneklubbens kontaktpersoner på hjemmesiden.
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Kommunikation til medlemmer v/Winnie

9

Eventuelt
 Nye tilflyttere
 Generalforsamling

Der blev drøftet en erkendelighed til de medlemmer som har værktøj stående.

Nye tilflyttere:
Antal at nye tilflyttere til grundejerforeningen oplyses på bestyrelsesmøderne, og Winnie og
Lars tager kontakt for at gøre opmærksom på
grundejerforeningen.
Generalforsamling:
Vi planlægger at afholde generalforsamlingen
på Nivå Havn.

