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Værløse november 2020 

Referat af bestyrelsesmøde november 2020 

Mødet blev afholdt den 24. november 2020 kl. 17.30 -18.15 hos Per. 

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

 
1. Containerordning 2021. 
Efter lidt snak om udgift, fyldningsgrad, mulige behov/ønsker hos medlemmerne blev 

det vel vidende, at det er en beslutning, der skal vedtages på generalforsamlingen, 
besluttet at give Mikkel mandat til genbestilling af 7 containere 4 gange i 2021. 
Datoerne vil være: 23. – 25. april (uge 16), 18. – 20. juni (uge 24), 27. – 29. august 

(uge 34) og 8. – 10. oktober (uge 40), hvilket svarer til dem i 2020, hvor vi ikke har 
fået indvendinger. Placeringerne vil som øvrige år være: Søndersøvej 15 og 39, 

Søndergårdsvej 11, Højdevej 15, Birkevej 15, Bøgevej 12 og Elmevej 29.  
  

2. Økonomien. 
Thomas Sjøberg har pga. diverse hvidvaskskandaler haft en del udfordringer med at 

få ændret adgangen til foreningens konto. Hele bestyrelsen har nu indleveret ID og 

underskrifter og håber nu, at Thomas fuldt ud kan overtage fra foreningens tidligere 

kasserer Carsten.  

 
3. Nye medlemmer i foreningen. 
Per (formand) og Birgitte (sekretær) modtager mails fra foreningspostkassen. Thomas 

Sjøberg skal på listen, så han får information fra ejendomsmæglere om salg af 

ejendomme. Dette sørger Birgitte for.  

Thomas udfylder som kasserer skemaer til ejendomsmæglerne, som for dette yder et 

tilskud, som vi takker ja til. Tilskuddet tilfalder grundejerforeningen.  

Thomas og Birgitte udveksler som hidtil løbende oplysninger om fraflytterede og 

nytilflyttere, så både mailudsendelser og kontingentopkrævninger i videst mulige 

omfang havner rette sted. Thomas sørger for at udsende velkomstbrev, og Per 

tilbyder sig, som omdeler af jubilæumstidsskriftet, så længe hans lager rækker. 

Thomas og/eller Birgitte orienterer Per, når nye beboere tilflytter foreningens område. 

 

4. Hjertestarter. 
En hjerteløber har haft fat i foreningens hjertestarter, men da den har ikke været 

anvendt, er den genplaceret på rette vis, og derfor klar til brug.  

Vi ventet til foråret med at tage stillingen til, om der er opbakning til afholdelse af et 

hjertestarterkursus. På nuværende tidspunkt vil det pga. COVID-19 ikke være muligt. 

Thomas Sjøberg har fået overdraget alle hjertestarterpapirer fra foreningens tidligere 

ansvarlige Carsten. Disse vil blive videregivet til nuværende hjertestarteransvarlige 

Thomas Simpson. 
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5. Flytning af 40 km skilt. 
Et medlem har kontaktet Per angående flytning af 40 km skiltet længere mod øst til 

før første bump mod Ballerupvej. Bestyrelsen har tidligere aftalt dette med 

kommunen, og Per følger derfor op. 

 

6. Grøfter m.v. 
Græsset er tilsået, og vi håber, at grøfterne vil stå fine og blomstrede til næste 
forår/sommer. Vi er glade for at blive orienterede om enkelte medlemmers fortsatte 

dialog med kommunen, men ønsker ikke som bestyrelse at involvere os i diverse 
mere private problematikker.  

 

7. Fastelavn og næste møde. 
Hvis forsamlingsforbud m.v. tillader det, forventer og håber vi at kunne afholde den 
sædvanlige tøndeslagning på Søndersøvej 19 søndag 14. februar. 
 

Næste års generalforsamling forventes at blive afholdt 18. marts 2021 i skovhuset. 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 26. januar 2021 kl. 17.30.  
 


