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Referat: 
 

1. Referatet blev godkendt 
 

2. Økonomistatus ved kasserer 
 
Foreningens økonomi ser rimelig ud fremover, der er dags dato et bank indestående på 
omtrent kr. 78,100- . 
 

3. Kontingentopkrævning  
 
Intet nyt 
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4. Snerydning 
 
For 2019 har prisen samlet været knap 5000kr inkl. moms og som forventet den milde vinter 
taget i bretragning. 

 
 

5. Nr. 13, vandtårnet samt placering af mobilmast 
 

Pkt. udgår permanent. 
 
 

6. Bevarende Lokalplan 
 
Lisbeth arbejder videre på sagen. 

 
7. Nyt fra Stejlepladsens Venner 

 
Intet nyt 

 
8. Parkering på Dageløkkevej 

 
Bestyrelsen har gennem flere år forsøgt at få kommunen i tale, for at tilgodese behovet om 
optimal sikker adgang for gående, biler m.v. på Dageløkkevej. Efter opgravningen af 
Dageløkkevej, og efterfølgende asfaltering med en regnvands forhøjning (det som ligner et 
fortov mod Syd) er vejen blevet smallere således at parkering i begge sider medfører øget 
risiko for ulykker og demed mindre sikker adgang for bløde trafikanter og biler. 
 
Endeligt blev vi hørt da vi skrev til både politiet og kommunen, og kommunens rådgiver 
COWI udarbejede et forslag (se bilag) som blev videresendt til politiet, som er 
vejmyndlighed på Dageløkkevej. Arbejdet med opmaling af P-båse blev igangsat, men 
standset næsten øjeblikkeligt. 
 
Seneste nyt: 

 
Bestyrelsen har for få dage siden modtaget nedenstående fra Fredensborg Kommune, hvilket 
har medført at projektet er sat i bero. 
  
”Vi har i fællesskab med beboerne på Dageløkkevej foretaget en besigtigelse af de faktiske 
forhold, som har givet anledning til at stoppe det igangværende arbejde. Etablering af 
parkeringsbåse på Dageløkkevej er annulleret efter deres anmodning.  
  
Vi er nu gået i dialog med naboerne for at se på alternative løsninger på strækningen. 
Herunder udpege de udfordringer, der er med blandt andet hastighed, forholdende for de lette 
trafikanter og parkering - kombineret med muligheden for at kunne komme ind og ud af 
indkørslerne og sidevejene på strækningen.  
  
Vi har holdt møde med borgerne på Dageløkkevej mandag den 18. november 2019, og regner 
med at kunne præsentere et projekt i starten af det nye år. ” 
 
Bestyrelsen var forundrede over at Dageløkkevej ikke er blevet hørt af kommunen inden 
arbejdet blev igangsat. 
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Vi besluttede at skrive et kort brev til initiativtagerne for et vejlaug på Dageløkkevej, hvor vi 
indbyder til samarbejde og ser frem til en god dialog mellem vores grundejerforening og 
deres foreslåede vejlaug.  
 

9. Vejens tilstand og økonomi 
 
Vi planlægger i 2025 at lægge nyt slidlag på hele Solbakkevej. 
 

 
10. Nabohjælp 

 
Nabojælp har ændret deres mobil telefon løsning, desværre har dette betydet at det ikke 
længere er muligt at skrive beskeder fra nabo til nabo.  
 
Det er hellere ikke muligt at benytte nabohjælp med en ældre telefon, da SMS service er 
udgået, og da den nye App kun understøttes på nyere mobiltelefoner. 
 
Stadig vil bestyrelsen opfordre til at tilmelde sig Nabohjælp, da undersøgelser viser at det 
nedbringer risikoen for indbrud generelt, og tyve oftere undgår at komme på Solbakkevej når 
vi har skilte og klistermærker med Nabohjælp sat op.  
 
Man kan blive nabo hjælper ved at kontakte Nabohjælp på telefon 45153658, eller skriv til 
nabohjaelp@dkr.dk, eller besøg www.nabohjælp.dk 
 
 

11. Hjemmesiden 
 
Hjemmesiden www.solbakkevej.com bliver brugt flittigt med over 5000 besøgende i 2019, 
og har nu fået en side som kun kan ses af medlemmerne. Kodeordet oplyses ved henvendelse 
til formanden. 
 

 
12. Sommerfest 

 
Sommerfest Søndag den 23. august 2020, klokken 13.00 

 
 

13. Eventuelt 
 

Ordinær Generalforsamling afholdes Søndag den 12. januar 2020, klokken 15.00 
 
Indkaldelser er sendt ud, vi forsøget at få Formanden for Grundejerforeningen for Humlebæk 
Carssten Nielsen til at komme til mødet og holde et indlæg. 

 
 
 
 
 
Referent 
 
Ole Debess 
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./. Bilag, P-båse på Dageløkkevej 








