
Referat Bestyrelsesmøde 6. Marts 2020 
 
Tilstede : Evan, Stine, Jesper, Ro & Mads 
 
Dagsorden 
 
1. Ekstraordinær GF i 2020 

- Den 22. Marts 2020 behandles de resterende 10 forslag.  
- EkstraOrdinær GeneralForsamling ang. Kloakering:  
- Det bliver enten den 7. Juni eller 14. Juni 2020. 
- Bestyrelsen booker hurtigst muligt et lokale og derefter bliver en 

endelig bekræftelse og invitation sendt ud.  
 

2. Forårets fælles arbejdsdag bliver d. 16. Maj 2020 kl 10.00 - 14.00 
 
3. Svar til medlem ang. Nyt brev. 
Vi har modtaget endnu et brev fra medlem ang. De møder som har været 
afholdt med kommunen. Vi har diskuteret brevet og formuleret vores svar. 
Brev og svar fra bestyrelsen er at finde på hjemmesiden.  
 
4. Vicevært 2020 
Medlemmer som har lyst til at varetage græsslåning og/eller reparationer & 
service på maskinen bedes sende en mail til bestyrelsen inden d. 1 april 
2020. (bestyrelsen@solagera.dk ) 
Mikkel vil gerne fortsætte med opgaven og såfremt vi ikke modtager andre 
ansøgninger til opgaven, fortsætter han i den kommende sæson.  
Vi får også brug for en som kan afløse i år ved sygdom eller ferie.  
 
6. Vandpost- hesteskoen 
- Vi har talt om hvordan vi bedst kan flytte vandposten.  
Bestyrelsen indhenter tilbud hos vvs’er på flytning.  
 



7. El - Et medlem har spurgt til om bestyrelsen vil forholde sig til at 
medlemmer får indlagt el:  
Bestyrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt støtte op om at enkelte 
medlemmer får indlagt strøm, da vi ikke finder det hensigtsmæssigt ifht. 
den kommende eventuelle kloakering. Som det ser ud nu, vil elkabler og 
kloakrør blive gravet ned det samme sted. Vi kan ikke forudsige hvad det 
vil betyde for omkostninger mm. Ifbm en kloakering, men frygter at det kan 
komme i konflikt, hvis der ligger elkabler der hvor kloakrørene skal graves 
ned.  
Derfor går bestyrelsen ikke videre med denne forespørgsel til Alsø, inden 
en beslutning er vedtaget på den Ekstra ordinære generalforsamling i start 
Juni 2020.  
 
 
Det næste møde er : Fredag d. 3 April kl 16.00 i Solager Have nr. 126 
  
 
  


