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Solrød Strand. den I . nor embcr 2021

Reftrat al'ordinær Generalforsamling tirsdag den 26. oktober 202 I kl 19'00 på Solrød
Bibliotek, l. sal, Solrød Center, 2680 Solrød Strand
I)agsorden:
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Valg afdirigcnt.
I ormanden dllåE!3cr

I)c revidcrcde regnskab 2020 2021, mcd revisorpåtegning fremlæggcs'
lndko nc lbrslag.
l:orslag til driftsbudgct 2021-2022 herundcr kontingcnt'
Valii a1 bcstyrelsesmedlem:
For en to årig Pcriode:
Iotmand, .lohn l{arild ( l-ir villig til genvalg )
Valg af bestyrelscssupplcant.
Valg afekstern revisor og ekslem administration / valg afkasserer'
Valg al inlern revisor samt intern rcvisorsuppleant.
I-lventuelt.
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Formanden bød vclkorxren og gik straks over til dagsordencns punlt l

1)
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Valg af dirigent.
BesiyrcLscn lbreslir I ngolf J ørgensen, Maismarken 39 og da d ikke rar andrc lirrslag 'ar tngolf
Jørge|scn enstenrmigt !algt.
Dirigenten lakkccle lbr valget og mcddelte, al jfølge § 4, s1k. I i Vedlægtcrne skel dcr indkaldes til
ordinær gencrallirrsarrling med mindst 14 dagcs varsel. Dirigenten havdc 1ået sin indkaldelse dcn 7.
ok«rber. hvor den samtidig \ar tilgængelig på hjemmesidcn.
Dirigentcn forcspurgle onl der var bcmærkningcr henil. IJa ingerl havdc bcmærkningcr' kunn§
dirigenten hcreller konstatere at gcneralforsamling var lovlig og beslutningsdygtig'
Jespcr Eliasen. llmmemarkcn 2 blev valgt som stcmmelæll..r.

Dirigenten gav hcreller ordct 1il lbmlanden rned hcnblik på formandens bcrctning lbr årci 20202021. Det henslillcs a1 dcr 1;rst stillcs spørgsmål cftcr beletlringen.
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lormanden aflægger beretning.
Fonnanden il1dledle med at præscntcrc bcst_vrc1scn, dog nranglcdc Prcben Jcnscn, dcr var s,vgeneldt.

Vcd klargøring afvorcs udstyr til glatl;rebekæmpelse m.v. viste det sig at saltsprcdcr var rustet i de
vitale dele. således at den iktc virkcdc optimalt. Samtidig blev korstaterct at traktor marglede både
l,vs og vamrc. Ii11cr scn,iccbesøg i FIavdrup, hvor de konstatcrcdc fe'jl blcv gcnncmgået og rcttct
kunnc dcn så være klar- Den virket nu- men er ikke nr. Den var nvindkøbt i 2012.
Vintcrcn 2020 2021 ibrløb uden

cle

stn.. !irr"-*ng,io.

-"n

ril ti<ler meget glat.

Et medlem havde ansøgt Solrød Korrorune om en væsettlig ærldring affacaden. Vi lik orieiteril1g
herom og gjorde opmærksorn på at ændringcn var ikkc lovlig i hcnhold til vorcs gældende
deklaration. Solrød Kommune gav alligcvol tilladelse[ idet de angiveligl ikl(e kunne llnde
deklarationer.
I)c gjordc dog cftcrfølgcnde opmærksom på at der ikke frcmover villc blivc givct cn ligncndc
dispcnsation til andre husejere i vores område.
Irastclavnsfcstcn 2021 blcv desværre ikke alloldt grundct forsanrlingsforbud og COVI D-19.
Carpoflejere var blev informeret om maling afcarpode. Dato blev l'undel og arbejdet udldrl over 2
weekender i augLrst måncd. Carportcnc blcv så malct. dog iklic alle med lige pænt resul1a1.

I foråret 2021 rar dct ikkc muligt at komrnc i kontakt nrcd malcrcn fra Ilavdrup. [fter l'lere forsøg

lykkcs dct al fl kontakt, hvor han meddelte at han havdc lukkct bikscn.
Efter henvendelse til llere llkles det at 1å etableret er ailale med Bauhaus i Ishøj. der netop
lbrhandlede Demidek. og som leverer farver der passer til vore huse. lnibmation herom er udsendt
til allc i vorcs bcbyggclse.

l)er er megel støi lia legeplads ved Munhekærsskolen også udenfor skoletid. Vi h:r alholdt møde
n1ed skolens ledelse, SSP, Solrød Komlnunc. Støjbegr'ænsende tiltag er aftalt med Kommunen- I)el
har hjulpet. men r i er ikke lærdige med Komnune og SSP endnu. Sii llvis der igen kommer støi
udenibr skoletid på ring 114 og sig musik til ulempe eller soundboks. Så kommer Politiet.
Bcstyrclscn har modtagct hcnvendelser om støigcncr vcd "gør dct sclv arbcjdc" i aftentimeme samt
weekcnd. Det være sig bådc udc og indc. lag dcrfor hensyn til dil nabo. Bore og banhelyde kal
hørcs i hclc husblokkcn. lstandsaiftelsc afhus tagcr lang tid. Mcddcl dcrfor dinc naboer, at du går j
gang, så de er lirrberedt.
Overskuds ate aler og bl ggeallald skal iklte ellerfølgende ligge og Ilyde pi vores læl1esarealer.
De nedsatte rotlespærrer ser ud til al rirke. Der har været ganske 1å rnclclingcr om rottcr. I)og har dcr
været 1 i Emmemrarken. De viste sig dog at være i Kommunens brønd. Der var dog ikke hul i
brønden mer et ro11ehu1 i jord ved siden afbrønd.
[)cr udførcs scrvicc på roftcspærrcr i dcccnrbcr måncd. Vær i øvrigt opmærksom på h!is du ar]ægger'
cn trætcrrassc- at dcn så cr sikrct mod rottcr.
Storskraldsordningen ser ud til at virke, dog skal man selv konlrollere om dcl man her lagt ud også cr
hentet af skalclemanden. Hvis ille må man selv sørge 1br boflskailalse.
Vær opmærksom på at storskrald, havcaffald, dagrcnovation, miljøbokse og teksliler IKJ(E har
samme al}entningsdage. Tjek venligst "Mit allåld" på Solrød Kommuncs hjcmmcsidcHLLsk al skrive l1avl1 på dil1 røde Miljøboks, så du kan 1å din "egen" retur.
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Foreningen prøver at informere om afhentningsdage på Facebook samt Grundejerforeningens
hjemmeside. Solrød Kormunes hjemmeside har også en kalender hvor afhentningsdage ftemgår.

Tilmeld dig evt. nabohjælp. Meddel din nabo hvis du ikke er hjemme således at du kan hjælpe med
udkørsel af skaldesparde m.v. Vigtigt er også at få skaldespanden på plads igen, så den ikke
signalerer at her er ikke nogen hjemme.
Dirigenten takkede formanden for beretningen og spugte om der var bemærkninger hertil.

Nicolaj Steffensen, Rismarken 27, kunne berette

at

rotter ikke etablerer bo wlder tæterasser.

Opsætning/udskifining aftæhegn blev livligt drøftel. Opmærksomleden henledes på gældende
deklaration skal overholdes. Hvis du stadig er i tvivl, kontakt fomanden, inden arbejdet igangsættes.

3)

De reviderede regnskab 2020-2021, med revisorpåtegnfug, fremlægges.
Sekretær Jørgen Hansen fremlagde regnskabet for 2020-2021, de. kort blev gennemgået

Dirigentetr spurgte om der var bemærkninger til regnskabet 2020-202 1 . Da det ikte var tilfældet,
blev det reviderede regnskab enstemmigt godkendt.

4)

Indkomne forslåg.
Der val ikke modtaget nogen forslag.

5)

Forslag til driftsbtdget 2021-2022 herunder kontingent.
Sekretær Jørgetr Hansen ftemlagde driftsbudget 202 1 -2022 samt foNlag til kontingent.
Besryrelsen f:oreslår et mmmebudget på Kr. 33.950.- i underskud og et årligt kontingent på Kl
3.000.- hvilket var en stigning på Kr. 200.- tuligt.
Herudover opkæves et årligt kontingent til Vejfonden på Kr. 500.- sarnmen med
kontingentopkæ\.rfngen i juni maned.

Dirigentetr spurgte om der var bemærkninger lil budgettet og da det ikke var tilfældet var
driftsbudget 2021-2022 sarnt kontingent enstenrmigt godkendt.

6)

Valg af bes§relsesmcdlcm:
Ior en to-a g perjodc:
Irormand. .lohn Harild ( Er villig til gcnvalg )
Dirigcnten forcspurgtc om der vitr andre der vilie stille op til fomrandspostcn- I)a dct ikke !ar
tiltældct. var.lohn llarild enstemmigl \algt for en toårig pcriodc.
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Valg af bestyrelsessuppleant.
Dirigenten spurgte hvem der kunne tænke sig at værc bestyrelsessuppleanl.
Nicolaj Steffensen, fusmarken 27, ville geme opstillesDirigenten forespurgte om der var andre der ønskede at stille op som bestyrelsessuppleant. Da det
ikke var tilfældet var Nikolaj Steffensen ensternmigt valgt for en etårig periode.

8)

Valg åf ekstern revisor og ekstern administration / valg af kasserer.
Bestyrelsen foreslår valg af HR-revision i Borup v/ reg. Revisor Per Kristiansen, tidligere Skovbo
revision og som administralor RIP Bogfffing v/Rita Ellingsen.
Blev eDsteomigt valgt for en etårig periode.

9)

Valg af intern revisor samt intern revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår genvalg aflngolfJørgensen, Majsmarken 39, som intem revisor.
Blev enstemmigt valgt for en tofuig periode.
Beslyrelsen forcslåx genvalg af Keld Rud, Maj smarken 20, som intem rcviso$uppleant.
Blev enstemmigt valgt for en etarig periode.

10) Evcntuelt
Dirigenten !iorde her klart, a1 dette var punktct hvor alt, dcr ikke tidligere havde værel drøllel,
kunnc drøl1es. rnen der kunnc ikkc bcsluttcs noget der var bindende lbr best)re]sen.

Tina Varde. Ilismarken 44 lien (om mcd ct forslag om bcplantning af små tr:§er og ikke l'or store

pd

vorc fiellesarealer-.

Kcld Rud. Maismarken 20 ørskede fældling afet

træ pd fællesarealct Soisikkcmarkcn/Majsmarken.

På opfordring skal gørcs opmærksom på al. lbrslag ti1 behandling på genclalforsamling skal
indscndcs til bcstyrelsen senest 15. august, hvilket ftr:mgår afforcningcns gældcndc Vcdt.cgter.

Foreningens gældende Vcdtolgtcr og llcklaration kan altid ses på hjemmesiden Solmarke]1.dk

Nicolai Steffcnscn, Rismarkcn 27 gennemgik detalieret hele vores onuådes

udseende. herundcr

farver på døre og vinduer. udesluer. hældningstag m.v. ,\lt med henblik på at ændrc huscncs
udsccndc. idct dcr var sket megel siden vores rælliehuse blcv byggct i 1 97,1- I 975.
Dette bleI eftert'ølgcndc mcBet Iivligt debatteret og drøliel.

Formanden nævn1e. at vist var dcr skct ændringer i vores rækkehusbebyggelse siden de blev opt'ørt i
i974-1975. men at gældcndc regler og krve lbr husene og området stadig skulle overholdes. som
man lbrhåbenlligt !ar opmærksom på inden man køhte huset.
FormaDden nævntc, at rler arbejdes pri at opsætle bedre skillning 1il vores huse
bcdrc kunnc finde rundL.

så

pakkcpost m.\'-
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Formanden nævn1e at dct var undcrsøgl med hens)n lil opsætning afclbilsladcstandere. Indtil
vi.lere irl'venler vi og scr hvad der sker ude i samflLndet.

Iibia

bcg-vndcr snaresl al iedgrave kablcr

til intcrnet/'fv i vores

o

ride. De har oplyst. al dc

ibrventer at værc færdige ultimo november 2021.

I)a ingen ønskede ordet for ydcrligere bemærkniiger, erdlærede dirigcntcn dcnnc ordinære
gencralforsamling lbr slut og gav ordct til fbrmanden.

Formandcn takkcdc dc l-remmødte 1br god ro og ordcn og håbcdc at sc mange medlemrler til næste
ordinærc gcncralforsamling i oklober måncd 2022Generalforsamlingen slut kl. 21 :35
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