Bestyrelsesmøde, Solkvarteret
18. august 2020

Dagsorden:
1) Den nye bestyrelse
2) Nyt fra Formand
3) Budget og status på antal medlemmer
4) Medlemsarrangementer og Fltag
5) VelkomsIolder
6) Div.

1. Den nye bestyrelse
Formand = Lars Søndergaard, Soldalen 20
NæsIormand = Winnie Daugaard, Solhøj 8
Kasserer = Jens Klit Thomsen, Solvænget 13
Medlem = Karsten Sørensen, Solbjergvej 1 (nyt medlem)
Medlem = Claus Kurt Nielsen, Solhøj 8
Suppleant = Tine Søndergaard, Soldalen 20

2. Nyt fra Formanden
Traﬁkstøj : Claus bliver nyt medlem i arbejdsgruppen og kontakter Børge for opdatering og
videre arbejde.
Lars oplyser at arbejdsgruppen har fået Flsagn fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg
Kommune om, at administraFonen bemyndiges Fl at indgå kontrakt med en rådgiver Fl at
undersøg hvor mange boliger langs Helsingørmotorvejen i Fredensborg Kommune, som er udsat
for mere støj end vejledende grænseværdi på 58 dB (A) og omkostningerne Fl en

støjafskærmning langs motorvejsstrækningen, som vil nedbringe støjbelastningen Fl
grænseværdien.

3. Budget og status på antal medlemmer
Lars oplyser at grundejerforeningen har det højeste antal medlemmer i mere end 15 år! I
øjeblikket er der 85 medlemmer.
Lars oplyser, at mange Flﬂy^ere Fl Solkvarteret indmelder sig i grundejerforeningen hvilket er
glædeligt.
Bestyrelsen vil stadig have fokus på at øge antallet af medlemmer.

4. Medlemsarrangementer og Fltag
E,erårsarrangement - Bestyrelsen beslu^er at et ellers planlagt e_erårsarrangement aﬂyses
pga. Covid-19 situaFonen.

Julearrangement - Sidste år tog bestyrelsen iniFaFv Fl et nyt Fltag, hvor der på vendepladsen i
bunden af Birkedommer Alle blev serveret æbleskiver, gløgg, juice mm. Fl grundejerforeningens
medlemmer. Her havde bestyrelsen muligheden for at ønske medlemmerne en glædelig jul og
et godt nytår, og iniFaFvet blev taget rigFgt godt imod.
Et lignende arrangement var planlagt Fl december i år, men Covid-19 situaFonen har også her
ændret i planerne, og arrangementet udskydes Fl næste år.

5 .VelkomsIolder
Velkoms7older – Bestyrelsen arbejder på en folder der fremover udleveres personligt af to
bestyrelsesmedlemmer Fl nye husejere i Solkvarteret. Ved besøget bydes de nye ejere
velkommen Fl Solkvarteret. I folderen oplyses der om grundejerforeningen, om Solkvarteret
generelt og om muligheden for at låne eksempelvis trailer, høj sFge mm. samt om
arrangementer, hjemmeside, facebook-gruppe mm. VelkomsIolderne forventes klar medio
november.

6. Div.
Næste møde : 3. december via Zoom.

