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Værløse august 2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde August 2021 

Mødet blev afholdt den 24. august 2021 kl. 16.30 – 17.30 hos Birgitte. 

Til stede: Simpson, Sjøberg, Mikkel og Birgitte (referent) 

1. Generalforsamling 
Snak om generalforsamlingen skal inkludere spisning i lyset af deltavariantens 

smitsomhed. Buffet i modsætning til ”tallerkenservering” er af flere årsager at 

foretrække, men vil øge smitterisikoen. Det blev besluttet, at tilbyde en buffet til en 

pris på 75 kr. efter generalforsamlingen. Spisningen gennemføres hvis mere end 20 

personer tilmelder sig, det er således på eget ansvar. Tilmeldingen lukker 6. 

september. 

 

Selve generalforsamlingen kan formentlig afvikles ret hurtigt, da der hverken er 

indlæg udefra, eller punkter udover de helt generelle. 

  

Per har takket ja til at være dirigent til generalforsamlingen, og vi har en kandidat 

(Christoffer Bovbjerg) til den ledige bestyrelsespost. 

  

Sjøberg sørger for vingaver og forbereder gennemgang af regnskab 2020 og budget 

for 2021. 

 

Mikkel forhører sig hos Skovhuset om de har en projektor, og hvordan det forholder 

sig med service, glas, opvask m.v.  

 

Birgitte sørger for at invitation m. dagsorden og doodle-tilmelding til spisning i løbet af 

ugen. I mailens brødtekst bliver det nævnt, at spisning kun gennemføres, hvis 

minimum 20 personer tilmelder sig (dette blev også indskrevet i selve invitationen).  

  

Birgitte rundsender udkast til beretning for 2020 til gennemlæsning og kommentering, 

når vi nærmer os. 

 

Birgitte har registreret 3 matrikler uden mailadresse, som hun sender til Sjøberg, der 

dobbelttjekker med sit register (de manglende mailadresser blev efterfølgende sendt 

til Birgitte, så alle burde have fået indkaldelsen). 

2. Status på containere. 

Næste opsætning er kommende weekend (27. – 29. august), hvilket nævnes i mailen 

med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Udover denne opsætning er den sidste i starten af oktober. 
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3. Nye medlemmer i foreningen. 

BG har omdelt jubilæumsbog til 5 nytilflyttere. 

4. Henvendelse fra medlemmer. 

Det besluttes, at vi ikke går ind i enkelte medlemmers problematikker med f.eks. 

kommunen. 

5. Eventuelt. 

Der er opsat officielle skilte både ved nedgangen til Søndersø overfor Elmevej og 

længere østpå i området, der er dækket af vores naboforening. Desuden patruljerer 

SSP ifølge Simpson omkring badebroen. Larm og trængsel ved nedgangen har været 

på et meget mere rimeligt niveau i 2021 end sommeren 2020, hvilket er dejligt. 

Det er bemærket, at nogen har lavet en meget stor og professionelt udført 

tømmerflåde med borde, stole og webergrill, der ligger øst for badebroen, hvilket ikke 

er lovligt i forhold til reglerne for færdsel på søen.  

 

Snak om hvor stigen befinder sig, og om det vil være en god ide, at foreningen 

investerer i andet fælles værktøj og lignende. Birgitte følger op på hvor foreningens 

stige befinder sig. Det bør fremgå af hjemmesiden. 

 

6. Næste møde. 

Vi holder mailkontakt og følger løbende tilmeldingerne til spisning til 

generalforsamlingen. Mødes evt. kortvarigt i starten af september. 

 


