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Generalforsamlingen 2022 - Formandens beretning 
 
Nærværende beretning er en sammenskrivning af 2021 og 2022. 
Bestyrelsen havde akkurat planlagt og indkaldt til generalforsamlingen i 2020, da verden blev forandret, og vi alle blev sat til 
at ”afsone i hjemmet med fodlænke” 😷. Det var mildest talt en skræmmende og usikker periode der fulgte. 
 
Covid’s påvirkninger medførte jo ikke kun at vi ikke kunne afholde generalforsamlingen, men også at bestyrelsen ikke kunne 
gennemføre den planlagte fornyelse i bestyrelsen. Som det fremgik af 2020 beretningen, var vi 3 medlemmer der takkede af, 
og Mikkel Hougaard var faktisk allerede fraflyttet området. Derfor stod vi jo overfor at nogen af os ufrivilligt måtte fortsætte i 
bestyrelsen og afvente situationen. Det stod jo hurtigt klart at afholdelse af en generalforsamling ville have lange udsigter, og 
vi besluttede at sætte alt bestyrelses arbejde på lavt blus. Det har i som medlemmer helt sikkert oplevet ved ikke at kunne 
komme i kontakt med bestyrelsen, og det kan vi kun beklage, og håbe på jeres forståelse for. 
Resultatet af vores ”lavblus” har foruden den manglende kontakt til medlemmerne, også resulteret i at vi er bagud både med 
hjemmesidens informationer, herunder f.eks. skift af depotbestyrer m.m., og vi her heller ikke holdt vores årlige drøftelser med 
bestyrerne vedr. tilstanden på foreningens udstyr m.m. 
 
Det er jo ikke gået nogen forbi at pandemien gik lidt op og ned, og bestyrelsen forsøgte af flere omgange at få samlet kræfterne 
og stable en generalforsamling på benene, men det er først lykkedes os nu 2 år efter, hvor vi endelig kunne se en ende på 
Covid. Det betyder så også at de resterende 2 medlemmer af bestyrelsen ønskede af træde tilbage i 2021, og derfor står vi nu 
og skal have en helt ny bestyrelse på plads. 2 år er altså lang tid at vente på at kunne give stafetten videre, og vi har hårdt brug 
for at andre træder til nu. 
 
Det virker lidt underligt at takke sig selv for indsatsen J, så jeg vil nøjes med at sige tak for tilliden igennem årene, og så vil 
jeg naturligvis benytte lejligheden til at takke mine ”kolleger” for deres indsats i bestyrelsen. Ikke at forglemme de(t) 
ufrivillige år. 
 
I 2020 beretningen tog bestyrelsen fat i udfordringen med både at fastholde og tiltrække medlemmer, samt ikke mindst de 
endnu større udfordringer med at få besat bestyrelsesposterne. Vi har prøvet mange ting af igennem årene, men er ikke 
lykkedes med det. 
Sidste forsøg i 2020 var udarbejdelsen af en survey, og den fik vi desværre ikke resultatet af da vi blev lukket ned. Derfor har 
vi mobiliseret kræfterne til at revidere og opdatere den survey, og vi håber virkeligt at få ALLE medlemmer til at udfylde den. 
Jeg vil faktisk tillade mig at være så fræk og sige, at det ”skylder” i tidligere og fremtidige bestyrelser at gøre. 
 
Resultatet af den survey vil være rigtigt sundt for foreningen at få frem, og så vil det med stor sandsynlighed være grundlaget 
for hvad den nye bestyrelse skal arbejde med i de kommende år. Måske viser den endda at der reelt ikke er et grundlag for at 
fortsætte grundejerforeningen, og dermed medføre at der bør tages initiativ til at opløse foreningen. Det håber ingen af os er 
tilfældet, men vi kan jo ikke vide det før vi får nogle svar 🗣 
 
Foreningen er i hvert fald i en situation med faldende medlemstal, og vi er PT ca. 75 medlemmer. Dermed kan vi se en årlig 
reduktion på ca. 10-15 medlemmer i gennemsnit, og det siger sig selv at det ikke er holdbart. Ser vi det i perspektivet at 
foreningens område dækker over ca. 1.200 husstande, så er det jo endnu mere slående at vi er så få med det potentiale. 
Så hjælp os, og få udfyldt den survey: https://forms.gle/p7arTKnrWH4z7rJJ8 TAK 🙏 
  
 
Med ovenstående bøn vil jeg afslutte min beretning, og jeg håber naturligvis at se ekstra mange af jer til generalforsamlingen 
d. 31. maj, og nu ved i også hvor essentielt det er at vi får valgt en ny bestyrelse, suppleanter, revisor osv. 💪 
HUSK at tilmelde jer generalforsamlinger https://solbakken8210.dk/events/generalforsamling-2022/. Vi har brug for at 
vide hvem, og hvor mange der kommer. 
 
På forhånd tak. 
 
Formanden 


