
 
 

Søndergårds Villaby Grundejerforeningen ved Søndersø Side 1 
 

Værløse februar 2021 

Referat af bestyrelsesmøde februar 2021 

Mødet blev afholdt den 3. februar 2021 kl. 17.30 – 18.30 hos Per (som sædvanligt). 

Til stede: Per, Mikkel, Thomas Sjøberg og Birgitte (referent) 

Afbud: Thomas Simpson (stort tillykke fra os alle med det lille ny familiemedlem ☺) 

1. Orientering fra kassereren om overdragelsen 
Thomas Sjøberg har haft diverse udfordringer med at få fuld adgang til foreningens 

konto og PBS-online. Det ser nu ud til at være ved at lykkes, og Thomas mangler kun 

at modtage nøglekortet til PBS-online for at være fuldt kørende. Thomas har i 

processen modtaget stor hjælp fra foreningens tidligere kasserer Carsten. Alt bør 

være i orden så kontingentopkrævningerne også i år kan udsendes sidst på foråret. 

2. Gennemgang af årsregnskab 2020 
Thomas har med bistand fra Carsten (tak for det) lavet årsregnskab for 2020, det blev 

gennemgået. Når regnskabet er endeligt, sendes det til foreningens revisorer og 

bestyrelsens underskrifter indsamles. Vi forventer at lægge regnskab for 2020 på 

foreningens hjemmeside i starten af marts.  

Bestyrelsen aftalte at lave en fuldmagt til den siddende kasserer, så denne ikke 

behøver formanden bekræftelse ved betaling af regninger. 

3. Fastelavn stadigvæk ikke mulig 
Det er selvklart at årets tøndeslagning ikke kan gennemføres i 2021. Vi forventer at 

genoptage traditionen 2022. 

5. Generalforsamling 2021 
Bestyrelsen ønsker en fysisk generalforsamling. Det er dog nok desværre 

usandsynligt, at den udmeldte dato holder. Vi stræber efter en dato senere på foråret 

2021.   

6. Opfølgning af diverse med kommunen 
Det mest østlige 40 km skilt er nu flyttet, så det matcher første vejbump mod 

Ballerupvej.  

Bestyrelsen har kommenteret på nogle udkast til skiltning ved badebroen og ovenfor 

stien til Søndersø overfor Elmevej. Vi afventer nu den endelige formulering. 

Stien omkring søen er stadigvæk meget befærdet, men det er dejligt at mange har 

lyst til at nyde naturen i området. Det giver dog lidt udfordringer med meget 

parkering langs Ballerupvej. 

7. Eventuelt. 
Et af vores medlemmer har henvendt sig til kommunen for saltning af fortovene syd 

for Søndergårdsvej. Der ser ud til at have båret frugt, da fortovet nu ser ud til at blive 

saltet (tilføjet af Birgitte efter mødet). 


