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Værløse 5.6.2014 

 

Referat af bestyrelsesmøde maj 2014 

Generelt 

Mødet blev afholdt den 04. maj 2014 kl. 11.00 hos Gert Thomsen. 

Tyverisikring – måske på en ny måde. 

Nedsættelse af arbejdsgruppe Der var inviteret to medlemmer af grundejerforeningen 
for at diskuterer muligheden for at arbejde med tyverisikring. Arbejdsgruppen blev 
nedsat og består af Per Bennich (tovholder), Martin Kjær Nielsen og Leif Larsen. 
Arbejdsgruppen fik til opgave at komme med et kommissorium og efter sommerferien 
med et oplæg, som kan skitsere mulige sikringsløsninger for grundejerforeningens 
medlemmer (kommissorium er efterfølgende fremlagt og godkendt). 

Godkendelse af referat fra generalforsamling samt underskrift 

Referatet blev godkendt. 

Hjemmeside 

Gert er klar med den ny hjemmeside. Gennemgang og input til siden + 
medlemsorientering + ny procedure. Den nye hjemmeside blev gennemgået og det 
ser godt ud. Stor tak til Gert for veludført arbejde. 

Hvordan kommer vi videre med Energirenovering 

Henrik gennemgik nogle ideer omkring hvad der kan gøres i fællesregi. Henrik 
udarbejder et notat, som kan lægges på hjemmesiden under nyt faneblad og evt. 
sendes rundt til medlemmerne. 

Sankt Hans arrangement 

Vi gennemfører arrangementet igen. Det gennemføres som de sidste år. Per kontakter 
Anna Frifelt med henblik på båltale. (Anna Frifelt er lokalpolitiker (V) og har lovet at 
holde båltalen). 

Orientering om Søndersøudvalgets konklusion 

Per gennemgik de seneste beslutninger omkring Søndersø. Det er besluttet fra 
kommunens side, at der etableres 3 badebroer ved Søndersø. Der arbejdes på at 
adskille badning og fritidsfiskeri. Kommunen har besluttet, at skidtfisk (skaller, brasen 
m.v.), som truer bestanden af dafnier, opfiskes, da dafnierne holder algebestanden 
nede. Dette for at skabe renere og klarere vand i Søndersø. 
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Kontingentopkrævning før referat fra generalforsamlingen 

Vi tilstræber, at referatet er til stede på hjemmesiden før opkrævning sendes ud til 
medlemmerne. 

Eventuelt. 

De nye parkeringsregler blev diskuteret og effekten af disse blev gennemgået. Det 
præciseres endnu en gang, at det ikke længere er tilladt at parkere med højre hjulpar 
på fortovet i Furesø Kommune. 


