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Værløse september 2020 

Referat af bestyrelsesmøde september 2020 

Mødet blev afholdt den 2. september 2020 kl. 17 - 18.15 hos Per. 

Til stede: Per Lausen, Thomas Sjøberg, Thomas Simpson, Mikkel Zimmerman og 

Birgitte Georg (referent). 

1. Konstituering: 
Den nye bestyrelse består af:  

Nye medlemmer: 
Thomas Sjøberg, Hyldevej 13, der har boet forskellige steder i Værløse siden 2001. 

Han er i øjeblikke ved at uddanne sig til massageterapeut efter en årrække at have 
været i forskellige chefanalytiker/regnskabschefstillinger. Thomas har 3 
voksne/halvvoksne børn.  

Thomas Sjøberg er foreningens nye kasserer. 
 

Thomas Simpson flyttede til Søndergårdsvej 53 januar 2020. Thomas har en lille søn 

og endnu et barn på vej. Thomas’ erhverv er udlejning af ejendomme og 

ejendomsvedligehold. 

Thomas Simpson er foreningens hjertestarteransvarlige. 

 

Mikkel Zimmerman har boet forskellige steder i Værløse siden 2004, de sidste 4-5 år 

på Søndersøvej. Mikkel har 3 børn på hhv. 11, 14 og 17 år, og han arbejder i 

Danmarks Statistik med arbejdsmarkedsstatistik. 

Mikkel er foreningens nye containeransvarlige. 

 

”Gamle” medlemmer: 
Per Lausen har været med i Grundejerforeningens bestyrelse siden 2008. Per har boet 

i Værløse siden 1965 og på Søndersøvej siden 2008. Per er pensionist efter en 

årrække at have drevet en ejendomsmæglervirksomhed i kommunen. Per har to 

voksne børn, hvoraf det ene nu driver ejendomsmæglervirksomheden. 

Per fortsætter som formand for foreningen. 

 

Birgitte Georg har boet på Søndergårdsvej siden 2001. Birgitte uddannet 

(molekylær)biolog og arbejder på Bispebjerg Hospital med bl.a. med forskning 

indenfor neuropeptider og døgnrytme. Birgitte har en voksen søn. 

Birgitte Forsætter som web-ansvarlig og sekretær. Den del af sekretærfunktion, der 

består af referatskrivning fra møder, vil dog i fremtiden cirkulere mellem bestyrelsens 

medlemmer). Er desuden næstformand. 

 

Der blev på mødet talt om at afholde det udsatte hjertestarterkursus i efteråret 2020. 

Det er efterfølgende besluttet, at udskyde dette til efter mulighed for vaccination mod 

Coronavirus.  

 

Foreningens stige har midlertidigt ophold hos Per, men søger stadigvæk et nyt hjem. 


