
Bestyrelsesmøde 18/12 2019 
 

Taastrup Kulturcenter  Tilstede: Stine, Thea, Ro (via telefon) og Mads 

 

Bestyrelsen har fået positiv respons på beslutningen om selv at stå for kontingent-opkrævninger for at 

undgå de forhøjede bank-gebyrer. Bestyrelsen vil køre det som en forsøgsordning i 2 kvartal, og vil 

undersøge priser for MobilePay som en mulighed i tillæg til bankoverførsler. 

 

Et medlem har indsendt spørgsmål vedr. foreningens lejekontrakt med Hr. Alsøe 

Bestyrelsen tager kontakt til Hr. Alsøe herom. 

 

Et medlem har foreslået, at fristen for at indsende forslag til kommende Generalforsamling skal 

forlænges fra 8 dage til 30 dage, fordi der på den kommende Generalforsamling formentligt skal 

stemmes om mulige kloakløsninger. Det vil være hensigtsmæssigt, at foreningens medlemmer har god 

tid til at kigge konkrete forslag efter i detaljer. 

Bestyrelsen er enig i, at det giver rigtig god mening, men fristen på 8 dage er bestemt af foreningens 

vedtægter, og kan ikke ændres af bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til at alle medlemmer, der vil 

fremsætte  forslag til den kommende Generalforsamling, indsender dem i så tidligt som muligt, så de kan 

komme på hjemmesiden i god tid. 

 

Et medlem har kontaktet bestyrelsesmedlem vedr. grenbrunken ved søen 

Bestyrelsen har drøftet grenbunken og grundet den lille størrelse, mener vi ikke, der er nogen grund til at 

bede kommunen at hente det. Grenbunken fjernes til foråret, hvor vi også skal have taget stilling til en evt. 

ny placering af grenbunken samt lave skilt med anvisninger. 

Bestyrelsen henstiller til, at medlemmer, der ønsker kontakt til bestyrelsen, skriver til 

bestyrelsen@solagera.dk i stedet for at kontakte enkeltmedlemmer af bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et medlem af Solager B, som har haft en ubehagelig 

oplevelse under hundeluftning og møde med løse hunde i Solager A. 

Bestyrelsen har også modtaget et svar på hændelsesforløbet fra modparten 

Bestyrelsen er kede af, at medlemmerne har haft en dårlig oplevelse, og opfordrer medlemmer fra begge 

haveforeninger til at vise hensyn og tale pænt til hinanden. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 12/1 2020 kl. 11:00 i Taastrup Kulturcenter. Glædelig jul og godt nytår       


