
Referat af Møde i Grundejerforeningen Sønderlund 
 
Dato: Torsdag den 15. januar 2015 
Deltager: Jørgen, Hanne, Christian, Frank, Susanne  
Afbud:  Morten  
 
 
Trailer: 
Alle i bestyrelsen skal i gang med lobby arbejde for at finde en der kan aftage den trailer. 
Der er sat en efterlysning i Sønderlundsposten. 
Susanne tager kontakt til Steen Voigt, Helligekorsvej – om trailer opbevaring. 
Trailer hjul forbliver foreløbig hos Arne. 
 
Nabohjælp: 
Mangler svar fra Mikael,  om han har fået,  som aftalt ved sidste møde, 
talt med de 2 huse der ligger på indkørselsvejen til kvarteret, om placering af skiltene.  
Christian Snakker lige med Mikael. 
 
Hjemmesiden:  
Vi talte om at vi nok alligevel vil beholde hjemmesiden- Jørgen snakker med sin søn Jacob ,  
Om ha vil se på den. Krav til hjemmesiden: Der skal findes et nemt system at arbejde med.  
Der skal kunne ligges dokumenter op  , se evt . den gamle hjemme siden – 
Det er den samme dokumenter og billeder, der skal  kunne lægges op.  
 
Fastelavn: 
Sønderlundsparken efterspurgte en frivillig til at stå i boden til Fastelavn –  
Susanne melder sig, og tager kontakt til Flemming Haar Ehlers – 
 
Sønderlundsposten: 
Vi beholder bladet i den form, som den har nu – og skal kun udkomme 1. gang om året.  
Først i maj (grundet den nye placering af Generalforsamlingen)   
Susanne tager opgaven op og giver besked til Poul. 
Vi talte om, at vi synes at vedligeholdelse af kartoteket med folks e-mail adresse, 
 kan bliver et stort arbejde ved en nyhedsbrevs løsning –  
Pt. Har vi ingen som vil påtages sig den opgave lige nu. 
 
 
Fortsætter på side 2 ….. 
 
 
 
 



 
Fortsat fra side 1…. 
 

Generalforsamlingen: 
Flytning af generalforsamlingen til den 12 . juni - er der ingen problemer med i henhold til vedtægterne. 
Der står vi skal afholde generalforsamling senest november i det indeværende år. Vi har tolket det , som at 
vi kan holde generalforsamling i juni uden at holde ekstra ordinær generalforsamling. Regnskabsåret løber 
fra 1/10 – til 31/9.  Vi skal på næste generalforsamling fremlægge en vedtægtsændring, hvor vi forslår at vi 
ændret regnskabsåret til at løbe fra den 1/6 – 31/ 5. 

Susanne sørger for at der bliver indkaldt til generalforsamling 14 dage før, samt at der bliver lavet et opslag 
om efterfølgende fælles spisning og hygge. Dette bliver husstandsomdelt.   

Øknomi: 
Økonomien ser god ud – vi har brugt lidt flere penge på vin end vi plejer – Der skal udarbejdes en ny 
opdateret liste , så der ingen tvivl er til næste gang  om hvad der skal købes ind .  Listen bliver udarbejdet i 
fælles skab til næste møde.  Der er indkøb ny presenning til den ene trailer. Alle har nu betalt kontigent. 
Vi udbetaler selvfølgelig det aftalte beløb til Sønderlundsparken – .  Der skal passes på økonomien og ikke 
bare gives ud til højre og venstre.  Alle forespørgsler skal nøje overvejes. 
 
EVT: 
Sommerfesten skal op og stå igen – men i første omgang bliver det som et arrangement ved 
Generalforsamlingen i Juni mdr.  Fredagsbar – generalforsamling og fælles spisning . Så må tiden vise hvad 
der sker med sommerfesten i August måned.  
 
Der bevilliges penge (omkring 2000 kr.)  til indkøb af en Kancohammer.  Mickael indkøber og opbevarer den 
hos sig.  Den skal tilføjes listen over redskaber. 
 
Tyveri i området?  Det virker som der i øjeblikket er meget roligt på den front. 
 
Susanne hører lige Poul Svendsen, hvordan det foregår med uddeling af Sønderlundsposten – og om  der er 
brug for hjælp. 
 
Næste møde :   
 Torsdag den 7. maj kl. 19 – hos Jørgen Karlsen, Sønderlundsvej 25 
 
 
Susanne Holm  
 
  


