
Referat af Generalforsamling Solager A, 21. februar 2016 

33 haver er mødt. 

Pkt. 1 

Dirrigent Nick have 142. 

Stemmetællere: Jakob, ?  

Referent Robert have 127 

 

Pkt. 2 

Vejen i Solager B er nyasfalteret, budget for 2016 er medtaget for at finansiere dette. På vores egne veje er 

der ikke sket noget. Vi lapper løbende efter behov. På vej nr. 4 er der blev drænet fordi vejen var meget 

våd. 

 

Området ved søen er i løbet af 2015 blevet forskønnet. 

 

Der er købt ny lås med tilhørende nøgler til bommen. Der er dog et vedvarende problem idet bommen stort 

det aldrig et låst. Der opfordres kraftigt til at alle overholder vedtægterne og låser bommen efter hver 

gennemkørsel. Bommen SKAL låses i perioden 1/11-31/3 

 

Der er kommet nye større affaldscontainerer og der kommer en ny mere i 2016.03.08 

 

Sommerfest 2015 blev ikke til noget da der var for få tilmeldinger. Bestyrelsen opfordrer til at der 

nedsættes et festudvalg. 

 

Pkt. 3 

Regnskabet 2015 gennemgås, der er et underskud på 77.000 kr. der opstår som følge af at beløbet til 

vejfonden for 2016 er betalt i 2015. Endvidere har Alsø først reguleret lejen for 2014 i regnskabsår 2015. 

 

Regnskabet er enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 4 

Orientering om Hesteskoen. Der bokses stadig med Høje Taastrup kommune om fredningen. Kommunen 

har udmeldt at de vil være restriktive om området i forhold til fredningen. Fredningsnævnet har ændret 

afgørelser til vores fordel. Der skal søges om byggetilladelser til al byggeri i Hesteskoen. Havelejere skal selv 

søge direkte til kommunen med fuldmagt fra Alsø. Denne fuldmagt udstedes af bestyrelsen. 

 

Pkt. 5 

Forslag 1: De enkelte veje kan efter aftale med bestyrelsen få leveret 2 læs stabil til 

udlægning på stikveje, hvis der er enighed om det på vejen. 

 

Forslag 2: Der er en lang debat om muligheder for at løse problemerne omkring 

problematikken med meget våde haver. Forslaget fra TKA Handyman vedtages. 



Forslag 3: Forslaget om etablering af ekstra vandpost på stikvejene nedstemmes. De enkelte 

veje kan efter aftale selv etablerer ekstra vandposter. Arbejdet skal udføres af autoriseret 

VVS’er 

 

Forslag 4: Forslaget/tilbud om etablering af belægning ved/uden affaldscontainere forkastes. 

Arbejdet kan udføre på en arbejdslørdag i foråret. 

 

Pkt. 7 

Formand Claus Nielsen (have 140) blev genvalgt. 

 

Pkt. 8 

Bestyrelsesmedlem Evan (have 68) blev genvalgt 

 

Pkt. 9 

Som bestyrelsessuppleant vælges Farhan (have 94) og Teddy (have 96) 

 

Pkt. 10 

Som revisorer vælges Farhan (have 94) og Marie (have 81). Jette (have 88) revisor suppleant  

 

Pkt. 11 

Budgettet vedtages uden ændringer 

 

Pkt. 12 

Hvis man ønsker græstjansen til 7.000 kr. for sæson 2016 skal man henvende sig til bestyrelsen senest 1. 

april 2016. Der er et opslag på hjemmesiden vedr. græstjansen. 

 

Bommen skal være lukket og låst i perioden 1/11 – 31/3 

 

Når der flyttes jord skal der tages jordprøver 

 

Dirigent Nick have 142 

 

Referent Robert have 127 

 

Formand Claus have 140 


