
    
Referat bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 6. December 2018 
Kl 17.30 Kulturcentret Taastrup 
 
Tilstede: Stine, Evan, Mads, Thea, Birthe samt Ro. 
 
Dagsorden 
 

1. Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 17 Januar kl 17.30 (På dagsorden er: 
Generalforsamling) 

2. Generalforsamling 2019 Afholdes Søndag d. 24. Februar 2019 

3. Lukkedag for vand  

Bestyrelsen har fået en forespørgsel ang. Lukkedag for vand. Flere af bestyrelsens 
medlemmer mener at det er blevet besluttet at være senest 1. november eller når den 
første nattefrost kommer. Det kan dog ikke findes skrevet i et referat nogen steder, og 
det er uklart hvorvidt det har været talt om på en generalforsamling eller på et 
bestyrelsesmøde. Der er tydeligvis uklarhed både hos medlemmer af bestyrelsen og hos 
foreningens medlemmer og bestyrelsen foreslår derfor at der bliver vedtaget og fastsat 
en fast dato for fremtiden. Dette kan evt. Besluttes på den kommende generalforsamling. 

Et medlem har foreslået at der etableres et vandlaug som kan stå for at tænde og slukke 
for vandet henover vinterperioden og evt. hæfte for en evt. udgift ved skade.  

Stine, Birthe, Evan og Mads har følgende bekymringer omkring at der er åbent for 
vandet hen over vinterperioden:  

- Med henblik på tidligere regninger for vandskader, der har kostet op til 20.000 kr, 
kan ansvar for evt. skade alligevel blive problematisk.  

- Foreningen er sæsonbestemt og derfor er der kun adgang til vand/skrald i 
sommerhalvåret, hvilket år i tråd med lokalplanens retningslinjer for området. 

- Vandregningen ville stige.  

Bestyrelsen foreslår på baggrund af dette, at medlemmet tager dette med som et forslag 
til Generalforsamlingen.  

Det er efter mødet blevet bestyrelsen kendt at forslaget inkluderede at et evt. vand-laug 
skulle stå for den ekstra vand-regning. Bestyrelsen kan være bekymret for hvordan 
aflæsning af vandforbruget skal foretages i praksis.  

Bestyrelsen står ved sit forslag om at medlemmet tager dette med som et forslag til 
Generalforsamlingen. 

 



 

4. Bestyrelsens samarbejde (fortsat) 

Bestyrelsen har oplevet at det kan være svært at kommunikere og tage beslutninger 
over mail. Derfor vil bestyrelsen fremover indkalde til ekstraordinære møder såfremt 
der er noget som ikke kan vente. Og forsøge at holde mailkorrespondancen til et 
minimum. Derudvover vil bestyrelsen forsøge at være mere synlig i selve Solager og 
tage hånd om de problematikker som opstår. 

 

5. Evaluering af arbejdsdagen (fortsat) 

Vi melder menuen ud i forvejen således at medlemmerne kan planlægge særlige behov 
herefter og selv medbringe evt. frokost. 

6. Medlemsamtykke og GPDR 

Stine lægger samtykkeerklæringen op på hjemmesiden og skriver information om hvilke 
personoplysninger som foreningen indsamler, også på hjemmesiden. 

 

7. Møde med Solager B 

Ang. vejbump, legeplads & hjertestarteren. 
Dato: 9/1 kl 19.00 
Evan og Stine deltager. 

 

8. Udlån af skraldespande til medlem henover vinterperioden.   

Bestyrelsen er villig til at imødekomme medlemmets forespørgsel, men vil inden endelig 
tilsagn undersøge hvilke omkostninger der er såfremt en container går i stykker.  

Såfremt der ikke er nogen udgifter forbundet hermed, kan containere udlånes og stå på 
parkeringspladsen.  

Thea kontakter kommunen. 
 

9. Bøde  

Det er uklart hvorvidt der er blevet givet en bøde til et medlem og en bøde Alsø. 

Bestyrelsen vil ikke gøre noget yderligere medmindre der kommer flere informationer. 
 

10. Arbejdsgrupper omkring kloakering 



Intet at berette.  

11. Campingvogn/affald på parkeringspladsen  

Der sættes en seddel op på parkeringspladsen og på hjemmesiden at campingvogn mm. 
vil blive fjernet i den nærmeste fremtid.  

 

 


