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Værløse maj 2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde april 2021 

Mødet blev afholdt den 27. april 2021 kl. 17.30 – 18.30 hos Thomas Sjøberg. 

Til stede: Thomas, Thomas, Mikkel og Birgitte 

1. Generalforsamling herunder budget 2021. 
Det blev besluttet at lægge foreningens budget for 2021 på hjemmesiden, selvom det 

ikke formeldt er godkendt af generalforsamlingen. 

Den oprindeligt planlagte generalforsamling i marts blev tidligere på foråret aflyst pga. 

forsamlingsforbuddet. Vi tilstræber at afholde en fysisk generalforsamling d. 16. 

september kl. 18 i Skovhuset, og håber på mulighed for servering af både mad og 

drikke. Hvis det viser sig ikke at være muligt med en fysisk afholdelse af 

generalforsamlingen omkring denne dato, vil den blive afholdt virtuelt. 

Mikkel kontakter Skovhuset for at reservere. Vi melder ud til medlemmerne, når 

reservation af Skovhuset er på plads. 

3. Skt. Hans. 
Det besluttes at aflyse Skt. Hans-arrangementet i år, også selvom det muligvis vil 

være muligt at gennemføre i forhold til Coronarestriktioner. Bestyrelsen overvejer i 

stedet overveje andre former for socialt samvær evt. picnic en weekenddag, da dette 

vil tilgodese børnefamilierne. Vi vil i næste udsendelse opfordre medlemmerne til at 

komme med forslag. 

4. Status på containere. 
Debat om alternativer til containerordningen, der trækker langt hovedparten af 

foreningens budget. F.eks. ændring af antallet af opsætninger fra 4 til 3 per år, leje af 

flismaskine eller lignende evt. som forslag på generalforsamlingen og med virkning fra 

2022 – hvis vedtaget. Der er ingen tidsmæssige regler for forslag fra bestyrelsen 

udover indkaldelsen 14. dage før afholdelse af generalforsamlingen. Forslag fra 

medlemmer skal indleveres skriftligt til formanden senest 15. januar. Ved første 

containeropsætning weekenden før mødet kunne Mikkel dog konstatere, at alle 

containere syntes pænt fyldte. 

5. Nye medlemmer i foreningen. 
Vores velkomstbrev blev kigget igennem. Thomas Sjøberg sørger for omdeling af 

dette til nytilflyttere og derudover information til ejendomsmæglerne.  

5. Hjemmesideforslag. 
BG retter kontingentbeløbet på velkomstside til 550 kr. (fra 500 kr.) samt øger 

skriftstørrelsen. 
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6. Eventuelt. 
Thomas Simpson står nu som fadder for foreningens hjertestarter. Der har været 

”løbet” efter den 2 gange i år. 
Intet nyt om den kommunale skiltning ved badebroen og ovenfor stien overfor 

Elmevej. 
BG laver udkast til skriv til medlemmerne, hvor der udover generalforsamlingen, skal 
nævnes generende hurtig kørsel på Søndergårdsvej, en opfordring til medlemmerne 

om at komme med forslag til arrangementer - gerne nogle, der ikke udelukkende 
tænkes arrangeret af bestyrelsen. 

 

7. Næste møde. 

24. august kl. 16.30 hos Thomas Simpson. 


