








Grundejerforeningen Solitudes ordinære generalforsamling 12. marts 2019

Formandens beretning

Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til to nye grundejere: Olymposvej 21 og Athensvej 30.

I det forgangne år har bestyrelsen arbejdet med følgende:

Bestyrelsen lavede et nyhedsbrev i juli, hvor den bl.a. redegjorde for, hvorfor den anser 
fortovssagen og lysmastesagen for afsluttede. Nyhedsbrevet ligger på foreningens hjemmeside 
under Nyheder.

Bestyrelsen har gennemgået foreningens forsikringer og i den forbindelse har den opsagt en 
arbejdsgiverforsikring og tegnet en forsikring mod faldskader.

Bestyrelsen har lavet en ny aftale om klipning af græsset på Fællesgrunden. Det er et firma, som 
stiller græsslåmaskine til rådighed. Det skyldes blandt andet, at vores maskine er nedslidt, og at 
prisen for en professionel håndtering er den samme som den gamle aftale.

Bestyrelsen har sørget form, at skuret på Fællesgrunden er blevet malet.

Bestyrelsen har udarbejdet en persondata politik. Den ligger på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen har i foråret gennemgået vejenes tilstand og sørget for, at et hul ved Athensvej-
Grækenlandsvej blev lappet. Det er bestyrelsens vurdering, af der snart skal foretages en renovering
af vejene. På den baggrund har bestyrelsen stillet forslag om nedsættelse af et vejudvalg. 
Bestyrelsen har i øvrigt haft kontakt med Frydenspark for at høre, om der kunne blive et samarbejde
om renovering af Athensvej. Frydenspark afventer imidlertid deres planer om en større renovering 
af lejlighederne.

Bestyrelsen har sammen med fire andre grundejerforeninger i området opstartet et samarbejde med 
firmaet Gigabit om fibernet i området. Jens vil orientere om det under Eventuelt.

Bestyrelsen har udarbejdet et forslag om fælles snerydning på grundejerforeningens fortove. 
Forslaget skal behandles på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har besluttet, at al kommunikation fremover sker ved e-mail, og vi beder derfor alle 
grundejere om at fremsende den eller de e-mail adresse(r), der ønskes anvendt.

Fremadrettet vil der ske en ændring i den måde, foreningen opkræver kontingent, da banken har 
opsagt vores aftale. Bestyrelsen undersøger mulighederne for, hvordan opkrævningerne skal ske 
fremover.

Bestyrelsen har sørget for, at en fortovsflise på hjørnet Athensvej-Kastrupvej blev udskiftet, for den 
den var ødelagt af ledningsarbejde. Udskiftningen skete på entreprenørens regning.

www.gf-solitude.dk



Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer

Grundejerforeningen Solitude havde generalforsamling den 12. marts. Der var enighed om, at 
bestyrelsen fremadrettet kun vil kommunikere via e-mails.

Bestyrelsen beder derfor alle grundejere om at fremsende den eller de e-mail adresse(r), der ønskes 
anvendt, til webmaster@gf-solitude.dk.

E-mail adresserne vil ikke være synlige på udsendelser.

Med venlig hilsen og tak,

Christian Sørensen, webmaster for Grundejerforeningen Solitude.
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