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Sølund, Dyrehaven  

Mandag d. 23.05.2022. 

 

Fra bestyrelsen deltog: Grethe Christensen,(16) John Simonsen.(14) 

Fra Sølund deltog: Anne-Marie Kruse, (AMK) Joan Sindberg (JS) Birthe Knudsen (BK) 

 

1. AMK bød velkommen. 

2. BK Gennemgik Regnskabet for 2021, og budget 2023 begge var sendt med ud som bilag, 
Regnskabet viste et underskud på kr. -119.472,00 budgettet blev kort gennemgået, 
årsagen til underskuddet skyldes højere priser til el,vand og varme, samt affaldssortering, 
hvilket givet en forklaring på huslejestigningen fra kr. 6.009,- til kr.  til kr. 6.217,- som 
også skyldes afvikling af underskud fra 2020 og 2021 regnskab, BK svarede på spørgsmål 
til budgettet. 

 

3. Der blev orienteret omkring forhøjelse af a conto for el og varme pga. af stigende 
energipriser nationalt, som også remmer Sølund. Priserne hæves med 100,- pr. mdr. og 
bliver fremover. 

• Aconto prisen for el fra 01.07.2022 kr. 444,- 

• Aconto prisen for varme fra 01.07.2022 kr. 525,- 

•  

4. Forslag /input fra bestyrelsen til budget 2023: ingen bemærkninger. 

5. Evaluering/status af aftalen om gennemgang af boligerne blev kort nævnt, men ingen af 
de gennemgåede boliger var repræsenteret af et bestyrelsesmedlem, så BK evaluerede 
kort om de gennemgåede boliger. 

 

6. Forslag til næste møde dato d. 15.09.2022 blev godkendt. 

Referat fra bestyrelsesmødet med   
Boligforeningen på Sølund 

  

 

 

Boligforeningen Landsbyen Sølund  

+45 8794 8246 

 Birthe.marie.knudsen@skanderborg.dk 
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Der er sendt mail til bestyrelsen, med forslag til datoer, følgende har vendt tilbage, eller 
aftalt tid. 
Forslag til datoer 

➢ Boenhed 2    Ingen repræsentant 
➢  
➢ Boenhed 4    Aftalt møde d.03.05.2022  / mødet er afholdt  
➢  
➢ Boenhed 6    Ingen repræsentant 
➢  
➢ Boenhed 8    Aftalt møde 24.11.2021 kl. 10.00 / mødet er afholdt 
➢  
➢ Boenhed 10  Ingen Repræsentant   
➢  
➢ Boenhed 12  Forslag til dato 06.09.22 kl. 13.00  / accepteret. 
➢  
➢ Boenhed 14  Forslag til dato 15.09.22 kl. 13.00 /accepteret 
➢  
➢ Boenhed 16  Forslag til dato 28.09.2022 kl. 09.00 / accepteret. 
➢  
➢ Boenhed 18  Ingen repræsentant 
➢  
➢ Boenhed 44  Forslag til dato 23.09.22 kl. 09.00 / accepteret 

 


