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Referat af bestyrelsesmøde marts 2015 

Generelt 

Mødet blev afholdt den 1. marts 2015 kl. 10.00 hos Per Lausen. 

Forslag til sikring af området. 

Per Bennich præsenterede på gruppens vegne forslaget. Det er hensigten, at der ved 

indfaldsvejene og på andre strategiske steder placeres de nye Nabohjælp skilte, enten 

på eksisterende standere eller på nyindkøbte standere. Der regnes med mellem 8-12 

skilte. Placeringen af disse standere skal godkendes af Furesø Kommune. 

Det blev anslået, at 8-10 skilte kan opstilles for ca. 12.- 15.000 kr. Prisen afhænger 

af, om de skal nedgraves og det endelige antal.  Bestyrelsen kunne anbefale ideen og 

en umiddelbar beløbsramme på indtil kr. 15.000. -. Det blev dog besluttet at søge 

generalforsamlingen om en rammebevilling på kr. 20.000. -, således at vi kan 

disponere og gennemføre projektet. Alt skal dog gøres billigst muligt. 

Projektet omfatter også, at alle foreningens medlemmer fordelt i mindre grupper 

engageres i tilmelding til nabohjælpssystemet. Endemålet er, at alle medlemmer 

deltager i nabohjælp. Det er sikringsgruppens opfattelse, at skiltningen og 

nabohjælpsordningen vil være en væsentlig faktor i nedbringelse af tyverier i 

foreningens område. 

Bestyrelsen udtrykte stor tak til sikringsgruppen for det omhyggelige arbejde. 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Evaluering af fastelavnsarrangementet 

Godt arrangement med mange børn og voksne. 

Redegørelse for spørgeskemaundersøgelse FEF A/S og projektet i 

hovedtræk  

FEF kommer på generalforsamlingen for at fortælle, hvordan de ser fremtiden. 

Økonomien, regnskabet, budget, kontingent  

Økonomi blev gennemgået og økonomien er i orden. 
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Planlægning af generalforsamling, indkaldelse, foredrag, poster 

på valg, bespisning samt jobfordeling  

Indkaldelsen blev gennemgået og bliver sendt rundt. 

De enkelte poster på valg blev gennemgået.  

Kurt Sieben laver en containerplan med henholdsvis 4 og 5 tømninger. 

Der skal findes en ny dirigent. Per Lausen har fundet en dirigent. 

Udstyr er på plads. Per Lausen sørger for lærred. 

Per Bennich har projekter og andet udstyr med. 

Bestyrelsen kommer en halv time før. 

Sankt Hansbål  

Arrangementet bliver gentaget igen i år 

Eventuelt 

Fortovssagen blev diskuteret. Per Lausen rykker kommunen igen. 

Stierne ned mod søen blev kort vendt. Bestyrelsen fastholder at lejerforeningen skal 

stå for vedligeholdelse af stierne. 

Det nye byggeri ved Bøgevej blev diskuteret og nævnes under eventuelt på 

generalforsamlingen. 

Vi har fået nye medlemmer, som skal have et velkomstbrev. 

 


