
Solbakkevej Grundejerforening, 3050 Humlebæk 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde Søndag den 12/06-2022 
 
Tilstede: Lisbeth (nr. 12), Dennis (nr. 3A) og Ole, referent (nr. 2) 
 
Afbud: Ingen 
 
Møde agenda: 
 
1. Godkendelse af referat fra forrige møde 
2. Økonomistatus ved kasserer 
3. Kontingentopkrævning samt budgetplanlægning (2022)   
4. Ændringer af Vedtægter (status) 
5. Kloakker, separering af kloak og regnvand 
6. Bevarende Lokalplan – Servitutbeskyttelsen (status) 
7. Nyt fra Stejlepladsens Venner  
8. Skift fra gasforsyning til Fjernvarme  
9. Vejens (Solbakkevej) tilstand og økonomi 
10. Nabohjælp 
11. Hjemmesiden 
12. Sommerfesten 2022  
13. Eventuelt 
 

Referat. 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde 
Godkendt 
 
2. Økonomistatus ved kasserer 
Alle har indbetalt og saldo 144,637,93 kroner. 
 
3. Kontingentopkrævning samt budgetplanlægning (2022)   
Alle har indbetalt som vedtaget på generalforsamlingen er kontingentet 2000 kroner årligt 
(Dageløkkevej 22 & 24 er kontingentet 1000 kroner årligt). 
 
4. Ændringer af Vedtægter (status) 
Godkendt på Generalforsamlingen. 
 
5. Kloakker, separering af kloak og regnvand 
Arbejdet forventes påbegyndt 2028-2030, så ingen ændringer siden sidst. 
 
6. Bevarende Lokalplan – Servitutbeskyttelsen (status) 
Ingen ændring. 
 
7. Nyt fra Stejlepladsens Venner  
Forskønnelsesdagen den 1.Maj 2022 var en stor success. Vi havde 15 beboere som hjalp med 
klipning ved skråningen. Der var servering af Lakse sandwich, Tun sandwich, Brie sandwich samt Paté 
som blev serveret til frokost klokken 12 sammen med øl, vand og sodavand. 
 



8. Skift fra gasforsyning til Fjernvarme 
Bestyelsen har den 19. April 2022 henvendt sig til Norfors og fået følgende svar:  
Norfors kigger på mulighederne for at konvertere dele af Humlebæk til fjernvarme, og så vidt jeg kan 
se gælder det også den angivende adresse, i forhold til de nuværende omstændigheder er Norfors 
ved at revuderer planen. Der forventes at have en mere detaljeret køreplan omkring sommerferien i 
år.  
 
9. Vejens (Solbakkevej) tilstand og økonomi 
Vejen er slidt udfor vandtårnet og lidt nede af vejen, der vil være vejbesigtigelse af bestyrelsen 
løbende. 
 
10. Nabohjælp 
Intet nyt. 
 
11. Hjemmesiden 
Bestyrelsens sammensætning er opdateret på hjemmesiden. 
 
12. Sommerfesten 2022  
Dato ikke fastlagt, Vibeke, Thyra og Peter (Nr.4) har meddelt at de ikke kan holde sommerfesten i 
Solbakkehus i 2022. Bestyrelsen leder derfor med lys og lygter efter frivillige som kan lægge have til 
sommerfesten, og håber nogle melder sig snarest muligt. 
 
13. Eventuelt 
Det manglende skilt på Dageløkkevej er meldt til NSVP og Politi. 
 
Næste møder,  

Søndag den 30. oktober 2022 hos Ole, kl. 15. 


