Referat af bestyrelsesmøde i SKGL tirsdag den 25.1.2016.
Mødet blev afholdt hos Gregers, Kildevænget 35.
Deltagere:
Lars Gøtke (formand), Gregers Kudsk, Stig Balle Andersen, Manfred Pedersen og
Peter Theill Eriksen (referent).
1. Referat fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt.
2. Fastelavn: der var enighed om at der gives tilskud hvis der melder sig en
arrangør.
3. Økonomi: Elsebeth, der ikke var til stede havde fremsendt regnskabet. Med
disse kommentarer:
Administration:
Hosting af website 2.500
Regnskabsprogram 1.635
Kontorartikler 673,50
Kontingenter:
Der er betalt 2 gange kontingent til Grundejernes Fællesforening idet 2016 kontingentet blev betalt 29-122015.
Snerydning
Der er ved en fejltagelse betalt dobbelt i december 2016, hvorfor beløbet for 2015 i alt er 86.365,02, men
skulle kun have været 80.196,09.
Arrangementer:
Fastelavn 1722,85
Generalforsamling 13.832,00
Sommerfest 10.580,22
(Halloween er først betalt i 2016)

4. Lokalplan: Solvænget har udtrykt ønsker om en ny lokalplan. Der var enighed
om at vi ikke har nogen ønsker desangående. Vi følger udviklingen.
5. Hjemmeside: Peter ajourfører og supplerer.
6. Skybrudsguppen har udarbejdet og indsendt ansøgning til Hofor, der har
fremsendt aftale om medfinaniering af klimatilpasningsprojekt på offentlige

tilgængelige arealer på Kildevænget, der er en privat fællesvej. Der er meddelt
100% tilskud på i alt kr. 650.000,-. Indgåelsen af aftalen skal besluttes på
Generalforsamlingen.
Gruppen arbejder videre med at få en præsentation af indsatsområder til
skybrudssikring af den enkelte ejendom til Generalforsamlingen. Det blev
gentaget at bestyrelsen gerne vil betale op til kr. 25.000,- til ekstern rådgivning.
7. Fejeordning: Der var tilfredshed med den udførte rydning der fungerer, dog
mente nogle, at der blev saltet lidt rigeligt.
Vi har nu en fastprisaftale til kr. 4.867,-/md. Manfred undersøger, om der kan
spares noget i forbindelse med genforhandling af aftalen i februar.
8. Solvænget 20: Manfred, havde talt med ejeren af ejendommen kaldet ’Ruinen’
der oplyste at han snart ville gå i gang med et nybyggeri.
9. Generalforsamling 2017 afholdes den 13. marts. Der opfordres til at finde nye
kandidater til bestyrelsen, da der er flere der ikke ønsker at genopstille.
Årets indlæg bliver Skybrudsgruppens præsentation af indsatsområder til
skybrudssikring.
10. Evt.: Der var ingen emner.
11. Næste møde afholdes før generalforsamlingen.
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