
Referat Bestyrelsesmøde 3. Maj 2020 
 
Tilstede: Stine, Jesper, Evan, Thea, Ro,  
Første del af mødet: Mads (suppleant) Martin & Pernille fra have 90  
 
 
Dagsorden:  
 

1. Strøm - Der har været en forespørgsel ang. El fra et medlem 
 

Medlem beder bestyrelsen om at kontakte Alsø ifht. At ALsø skal tilkendegive et ønske om el i 
Solager overfor Radius, førend der kan indhentes tilbud. Tilkendegivelsen indbærer ikke nogen 
økonomiske forpligtelser på nuværende tidspunkt. Medlemmet ønsker at spørge Radius om et 
uforpligtigende tilbud. 
Bestyrelsen går videre med forespørgslen og støtter op om at der indhentes så mange 
informationer som muligt ifht. etablering af el. Der er på nuværende tidspunkt dog ikke nogen 
beslutning omkring indlæggelse af el.  
Såfremt man er interesseret i arbejdet eller andet vedrørende el kan Martin fra El-udvalgtet fra 
Have 90 kontaktes.  

 
 

2. Dansk Pilerens  
Bestyrelsen giver en fuldmagt til Dansk Pilerens om at kunne indgå dialog med 
kommunen omkring et potentielt pilerensningsanlæg som en mulig 
spildevandshåndtering for Solager A. Fuldmagten indebærer ikke nogen forpligtigelser 
mellem foreningen og Dansk Pilrens, men sker udelukkende for at de kan udarbejde et 
tilbud til Pilerensning-udvalget som pt består af Mads fra 146 & Ro fra have 62.  
 
 

3. Tømmerflåden 
Tømmerflåden er solgt til Linse fra solager C for 500 kr.  
 

4. Mail internt i bestyrelsen  
Bestyrelsen er blevet enige omkring hvordan mail-flowet fremover efterstræbes.  
 

5. Mail til medlemmer omkring Skrald 
Bestyrelsen sender en mail til alle medlemmer med en oversigt over hvordan skrald og 
affald skal håndteres i Solager A. Der er ikke tilføjet nogle nye regler, men vi ønsker at 
alle medlemmer er opmærksomme på de regler der er,  håber og forventer at de 
efterleves af hensyn til miljøet.  
 



6. Vandpost 
Den nye vandpost v. hesteskoen flyttes d. 15. Maj 2020. 
Arbejdet udføres af prof. entrepenører og frivillige fra Solager A.  
Honorar er godkendt af bestyrelsen. 
 

7. Udvalg for fælles toilethus til Hesteskoen 
Udvalget består af Mads fra have. 146 & Jesper fra have 126 og vil i den kommende tid 
bla. Arbejde med at søge dispensation hos kommunen. Medlemmer som ønsker at være 
med kan kontakte Jesper fra have 126.  

 
8. Vi diskuterer en verserende sag omkring et medlems have. Der er ikke noget nyt at 

tilføje til sagen, endnu.  
 
 
 

Næste møde er d. 30 Maj 2020 kl 14.00 i have nr. 126  
 

 
 
 


