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Til bestyrelsen en tak for opmærksomheden.      Som de mange af foreningens medlemmer kunne 
også jeg ønske lidt mere orden i Solager , ikke nødvendigvis meget mere , men bare lidt.     Jeg vil 
med stor interesse og i spænding se frem til den ønskede håndhævning og vil samtidig være 
behjælpelig med at kontrollere at alle ordensregler og medlemmer er lige for loven , incl.de af 
medlemmerne der sidder i bestyrelsen.   
 
               Cykler en del rundt i foreningen , mest for motion og hygge , men kan ved selvsyn igen i år 
konstatere utallige brud på ordensreglerne isåfald at jeg læser dem korrekt.   Faktisk mere end 
nogensinde tidl. 
  
                Har været så fri at regne lidt på alle de mange regelbrud rundt omkring og kommer frem 
til at der allerede så tidligt på sæsonen må være udsendt en fandens masse breve med 
irettesættelser.    Vil herved spørge bestyrelsen om de kan bekræfte dette ? 
                 Vil samtidig spørge formanden om også han har modtaget en irettesættelse for sin igen i 
år meget uryddelige have , og ligeledes om han som regelbryder (ordensreglement stk 3 med 
risiko for eksklusion) og ansvarshavende Formand mener at han kan tillade sig at sende 
irettesættelser ud til alm.medlemmer ?   Kom gerne forbi her og forklar dig under 4 øjne. 
  
Selv bryder jeg lidt hist og lidt her , indrømmet , men som jeg siger til min gode nabo over hækken 
, " sålænge vi viser hensyn og ikke generer hverandre så går livet sgu sin gang ".   Deri er vi dog 
langtfra enige , men det går til trods.     
Alle skal være her  , folk er forskellige , hver med deres ideer vaner og særheder.     
  
Her på søvejen har vi haft et par byggeprojekter det sidste års tid og er endnu ikke helt færdige.  
Der har været en del småproblemer og drillerier desangående og her hen over sommeren 
forventer vi at ku afslutte det påbegyndte , inden et forventet nyt og større byggeprojekt går 
igang.    Så der vil fortsat indimellem kunne forekomme småbrud på ordensreglerne såsom min 
trailer , lidt oplagring af materialer ect. , sån vil det være. 
 
 Har et par afsluttende spørgsmål til bestyrelsen.  
                               Pga af jeres totalt manglende åbenhed og uhyre mangelfulde referarter , hvor 
flere vigtige oplysninger bevidst er fortiet for medlemmerne , er der i foreningen opstået et væld 
af dårlige rygter om alt mellem himmel og jord.   
                                            Personligt har jeg måttet høre på sladder ( muligvis sandheder) om at 
medlemmer af bestyrelsen med deres insiderviden har medvirket til at skaffe haver til  egne og 
udvalgte venner , at der har været fusket med bilag er en anden historie , at der foregår 
forskelsbehandling af medlemmer og her for nylig er der blevet hvisket om kammerateri , ja 
ligefrem familieri (græs-slå-sag) i bestyrelsen  
                           Har selv lige uforskyldt været indblandet i en sådan kammerateri-sag hvilket har 
været årsag til at et bestyrelsesmedlem har valgt at udtræde og at der nu såfremt at alle regler 
overholdes , skal indkaldes til extraoridinær generalforsamling. 
                Må jeg spørge hvor vil i hen , og hva tænker i på  ,  er det virkelig tilfredsstillende for jer 
?     
  



  
fra en ærgerlig have 110.  -  
Handelsfirma " Blissful Trading". 
& Kongelig privilegeret Dansk Murersvend af Guds nåde. 
Sølvmedaillemodtager for: sandhed alvor og flid og særligt veludført arbejde ,  overrakt af Hendes 
Majestæt Dronning Margrete den Anden og Undervisningsminister Ritt Bjerregård , Københavns 
Rådhus maj 1975. 
  
bedes indsat på foreningens hjemmeside snarest. 
  Vil fra fredag den 27 være ophængt i skabet.  
  
 Kan oplyse at den af jer fremsendte irettesættende mail til mig landede i min computer som 
sperm. 
  
 ------------------------------------------------------------------ 
Torsdag 19. maj 2016 
 
Vedr.parcel nr. 110 
 
På den årlige generalforsamling blev der udtryk ønske fra foreningens  
medlemmer om, at foreningen ordensregler i større omfang håndhæves. 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at du har en trailer stående  
på stikvejen. Du bedes sørge for, at traileren køres ind i din have. 
Foreningens ordensregler er at finde på hjemmesiden. www.solagera.dk 
 
Såfremt du allerede har ordnet ovenstående, bedes du se bort fra denne  
skrivelse. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen i Solager A 
 
 

http://www.solagera.dk/

