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Referat bestyrelsesmøde Søndergårds Villaby 

Bestyrelsesmøde fredag den 7. april 2017 hos Per Lausen 

Deltagere: Carsten, Kurt, Henrik, Gert, Claus, René og Per 

Formanden bød velkommen til René og Claus. Tak fordi I vil gøre en indsats. Også 

ekstra tak til Kurt, som efter snart 20 år i bestyrelsen fortjent går på pension. 

Godkendelse af referat fra sidst. 

Referatet fra sidst blev godkendt. 

Konstituering 

Efter kort rådslagning enedes man om følgende jobfordeling: 

• Formand og Webansvarlig Gert Thomsen 

• Næstformand og kasserer Carsten A. Hansen 

• Containeransvarlig og rådgiver i broprojektet Claus Johannessen 

• Klimaansvarlig Henrik N. Knudsen 

• René Bøgelund kommitteret med særlig opgave omkring klimaprojektet 

sammen med Henrik 

• Sekretær Per Lausen 

Enighed om, at Henrik N. Knudsen og René Bøgelund repræsenterer foreningen i 

kommunens følgegruppe vedrørende klimasagen. 

Nye navne og mailadresser m.v. lægges ud på hjemmesiden (Gert) 

Kort orientering om klima, krimi, vejforhold og Sankt Hans 

Vi afventer nyt udspil fra kommunen angående klimasagen. Grøfteprojektet er sat på 

hold og sikkert taget helt af bordet. Det forventes, at Henrik og René bliver indkaldt til 

fortsatte drøftelser. Bestyrelsen følger sammen med følgegruppen tæt op på sagen. 

Jf. i øvrigt orientering fra generalforsamlingsreferatet. 

Per Lausen har talt med Kim fra Næralarm. Han vil gerne have os til at fremme et 

fælles engagement i foreningen for at skaffe flest mulige tilslutninger. Det afslog Per 

og henviste ham til selv at sørge for salgsarbejde. Men vi vil gerne bringe et link til 

hans firma, så interesserede kan rette henvendelse. 

Omkring Ballerupvej har Per Lausen været på besøg i kommunens Driftsgård for at få 

flere oplysninger om renovering af Ballerupvej. Modtog tegning af udkørslen fra 
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Søndergårdsvej. Der kommer ingen rundkørsel i forbindelse med den igangværende 

renovering af Ballerupvej jf. orientering fra generalforsamlingsreferatet. 

Sankt Hans. Vi laver Sankt Hans bål igen i år, og Per tilskriver Ole fra FDF om lån af 

grunden og bålstedet. 

Eventuelt 

Formanden indkalder til næste møde før sommerferien eller hvis behov opstår. Kurt 

har overdraget akter vedrørende containerordningen til Claus. Henrik briefer René 

yderligere ind om klimasagen efter behov. 

 


