Referat
Generalforsamling i grundejerforeningen Solhjemgården
Lørdag den 3. september 2022 kl. 10.00
I Huset i Kirke Stillinge

1. Valg af dirigent
Erik Jørgensen, Strandskadevej 24 blev valgt som dirigent.
Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, men at tidspunktet for afholdelsen
ikke var i overensstemmelse med vedtægterne. Der var ingen som havde indvendinger imod
datoen, og generalforsamlingen fortsatte.
2. Valg af referent
Sanne Mogensen blev valgt som referent
3. Valg af stemmetællere
Dan Martlev, Emuvej 18 og Heidi, Strandskadevej 26 blev valgt som stemmetællere
4. Beretning
Det blev på sidste års generalforsamling besluttet at søge TRYG fonden om en hjertestarter. Første
ansøgning blev afvist af fonden, som modtager mange flere ansøgninger end de kan imødekomme.
Der er indsendt en ny ansøgning, som vi venter svar på.
Der er blevet opstillet et borde-bænkesæt på foreningens fællesareal.
Bænken på stranden har fået en make-over. Der blev på sidste års generalforsamling nedsat et
bænkudvalg, som har løst opgaven så vi igen har en fin, og lidt længere, bænk på stranden. Tak til
bænkudvalget for indsatsen.
Der har igen i år været en del udskiftning blandt foreningens medlemmer. Vi har uddelt
velkomstbreve og vin til nytilkomne.
Vedligeholdelse af vejene har i det forgangne år bestået af lapning af huller samt at flytte sten fra
siderne ind mod midten. Der er ikke tilført ekstra sten.
5. Regnskab for 010621-310522
Kassereren fremlagde regnskabet for det forgangne år. Der var ingen kommentarer til regnskabet.
6. Budget for 010622-310523
Kassereren fremlagde budgettet for det kommende år. Der var ingen kommentarer til budgettet.
7. a. Formand – Sanne Mogensen, Strandskadevej 15 blev genvalgt
b. Bestyrelsesmedlem – Hanne Lene Christensen, Mejsevænget 3 blev valgt
c. Suppleant – Heidi Carl, Strandskadevej 26 blev valgt
d. Revisorer – Dan Martlev, Emuvej 18 blev valgt, Michael Dall, Mejsevænget 5 blev genvalgt
8. 1. Forslag fra Strandskadevej 28

Bestyrelsen vurderer mulighederne for at opstille plantekasser på Strandskadevej og andre veje.
2. Forslag fra Mejsevænget 24
a. Svellestykket vedligeholdes af kommunen. Kontaktoplysninger på teknisk forvaltning udsendes til
alle med opfordring om at henvende sig om problemer med bomme og generel vedligeholdelse af
svellestykket.
b. Forslaget blev drøftet, men der var ikke opbakning til at gå videre med det.
9. Eventuelt
Mail fra Helle, Mejsevænget 1
Afskrabning af vejen kan ikke undgås
Støvbinding er prøvet, det var kostbart og effekten var ikke god. Vi undersøger effekten af det der
anvendes i den omtalte grundejerforening.
Hanne Lene Kristensen, Mejsevænget 3 – foreslår en vedtægtsændring om tidspunkter for
græsslåning og brug af larmende værktøj – Hanne Lene laver forslag til generalforsamlingen næste
år.
Der har tidligere været en badeklub, som mødtes ved stranden 3 gange dagligt. Der er et ønske om,
at badeklubben skal genopstå for et forslag om at interesserede kan mødes ved bænken på
stranden hver dag kl. 17.00
Der blev gjort reklame for også at mødes ved solnedgang på stranden.
Heidi Carl opretter en facebookgruppe for Solhjemgården. Her kan man fx kommunikere om
badeklub m.v.

Der var 20, som deltog i generalforsamlingen.

Referent.
Sanne Mogensen

