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Repræsentantskabsmøde 2020

Emne:

Solbjerg Fællesråds repræsentantskabsmøde

Dato:

2.11.2020, Aflyst

Sted:

-

Til medlemmerne af Solbjerg Fællesråd og deres repræsentanter

Solbjerg Fællesråd
Forretningsudvalg

I netop omdelte SolbjergNU er der fra Solbjerg Fællesråd indeholdt en invitation til
repræsentantskabsmøde 2. november 2020
Men, som vi alle er bekendt med, alt imens bladet lå i trykken, afholdt regeringen pressemøde
18. september 2020 angående Covid-19 med fokus på øgede smittetal rundt i kommunerne,

c/o
Brian Jonassen
Kærgårdsparken 133
8355 Solbjerg

herunder især Aarhus kommune. De udstukne retningslinjer er nu forlænget til 31. oktober.
Solbjerg Fællesråd har i kraft af de skærpede retningslinjer valgt at udsætte

Cvr-nr.

repræsentantskabsmødet til første mandag i maj 2021.

Reg. nr.

Vi kan som arrangør holde os under den nuværende anbefaling på 50 personer og kan

Konto nr.

18837846
5381
0000246823

forventeligt også holde 1 meter afstand imellem de inviterede.
Dog vurderer vi vigtigheden højest i at begrænse sammenkomster til et absolut minimum og
dermed nedsætte risikoen for mulig ”superspredning” i et efterår, hvor vi må forvente større
risiko for forkølelse og snue og hvor deltagere primært vil repræsentere den ældre generation.

E-post:
brianjonassen@gmail.com

Teknisk vil dette betyde, at vi i maj 2021 har udskiftning af medlemmer i beboerhusstyrelsen

Hjemmeside:
www.Solbjergnu.dk

og forretningsudvalget, som vælges for ét år (de som er på valg i 2020) og medlemmer der
vælges ind for to år. (de som er på valg i 2021)
Da vores nuværende næstformand, Lene Staub Jensen ikke genopstiller og er på valg i år
2020, vil vi i forretningsudvalget konstituere os midlertidigt i november med ny næstformand
i siddende forretningsudvalg, så vi kan efterleve gældende vedtægter for de
tegningsberettigede. Dette søger vi hos medlemmer mandat til og skulle der være indsigelser,
så modtages disse senest mandag d. 2. november pr. mail.
Det skal samtidig meddeles, at undertegnede ved valget i 2021 ikke genopstiller. Dette
skyldes, at jeg pr. 1.9.2020 er indtrådt i ledelsen i det job jeg varetager ved siden af familie og
foreningslivet. Dermed håber vi fra Solbjerg Fællesråd, at vore medlemmer vil være
ambassadør for at sprede budskabet om, at der er pladser at indtage i forretningsudvalget når
vi ses i år 2021.
Med venlig hilsen
Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg
v/formand
Brian Jonassen

