
Bestyrelsesmøde 20/02 2019 

Deltagere: Børge Klint, Johannes Jacobsen, Christina Juel Andersen, Lars Poulsen, Finn Christensen, 

Hans Henrik Balshøj 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  (8/1 2019) 

2. Generalforsamling, planlægning 

a. Tid og sted (er aftalt) 

b. Dagsorden (er aftalt) 

c. Beretning - indhold skal skitseres 

d. Regnskab - godkendes af bestyrelsen (hvis det er færdigt) 

e. Valg - er aftalt (hvis der ikke er kommet nyt frem) 

f. Dirigent 

g. Indkaldelse (dato, omdeling) 

3. Fastelavn,  resume af det aftalte program og den aftalte opgavefordeling 

4. Renovering af stierne, rapport fra besigtigelse d. 19/1 

5. Regnskab/økonomi 

6. Forslag om etablering af advokatbistand 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referat godkendt uden kommentarer 

 

2. Generalforsamling, planlægning 
 

Dato for general forsamling er onsdag 13. marts 2019 kl. 19.30.  

Dagsordenen bliver som angivet i vedtægterne dog inkluderet forslag om renovering af stierne. Tilbud 
fra Erik Kold inkluderes i indkaldelse til generalforsamling.  

Beretning bør indholde punkter omkring fastelavn, aflysning af Sankt Hans, overtagelse af 
hjertestarteren, ekstraordinær generalforsamling samt en reminder om regler om buske og træer. 

Regnskab blev gennemgået og underskrevet af bestyrelsen. 

Børge undersøger om Hans Sommer Nielsen vil være dirigent til generalforsamlingen.   



 

3. Fastelavn, program og fordeling af opgaver 

Fastelavnsarrangement afholdes 3. marts kl. 10.00 på Sølystskolen i Aulaen. 

 

4. Renovering af stierne, rapport fra besigtigelse d. 19/1 

Besigtelse af stierne blev desværre aflyst p.g.a. af sygdom hos kommunens medarbejder. Forsøges 
gennemført inden generalforsamling. 

 

5. Regnskab/Økonomi 

Intet yderligere kommentarer 

 

6. Forslag om etablering af advokatbistand 

 

Johannes har haft endnu en henvendelse fra et medlem af Sølystparken, som mener at en af hans 

naboer bygger i strid med deklarationen og angiveligt har fået kommunens tilladelse til det. Samtidig 

har medlemmerne svært ved at forstå og acceptere kommunens svar på henvendelser. Der synes 

således at være et behov for en koordineret indsats på et solidt juridisk fundament . Det blev aftalt at 

Johannes laver et oplæg til advokatbistand, som skal afklare hvordan ejerlauget skal forholde sig i 

forbindelse med byggesager. 

 

7. Eventuelt 
 

Ingen eventuelle punkter blev rejst. 

 
8. Næste møde 

Umiddelbart efter generalforsamling. 

 

Lars Poulsen 

2019.02.20 


