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Referat bestyrelsesmøde Søndergårds Villaby 

Lørdag den 14. januar 2017 kl. 10.00 hos Per. Alle deltog. 

Godkendelse af referat fra sidst. 

Referatet fra sidst blev godkendt. 

Diskussion og beslutning om henvendelse til Furesø Kommune 

om klimaprojektet. 

Der har været få henvendelser fra medlemmerne på det materiale, der er sendt rundt. 

I avisen har der været en artikel om vandafledning på Nørrebro baseret på fliser med 

nedsivning via huller. Det er ifølge Henrik et eksperiment og kan måske være en 

løsning, der kan virke i fremtiden. I bestyrelsen er holdningen, at en løsning, som ved 

Hybenvej og Mosevej med aquadræn kunne være en fornuftig løsning i vores område. 

Det er ikke heldigt at det ene fortov skal væk. Det blev besluttet, at bestyrelsen retter 

henvendelse til kommunen med konstruktiv kritik af projektforslaget samt med et 

meget bestemt ønske om analyse af, hvad andre løsninger kunne være. 

Henrik og Per udarbejder notat til Furesø Kommune. (Notatet er udarbejdet og 

afsendt og medfølger som bilag til referatet). 

Beslutning om afholdelse af generalforsamlingen, sted, dato. 

Beslutning om at søge tilladelse til afholdelse i Skovhuset ultimo marts. Catering 

undersøges til spisning, evt. sandwich. 

Per Lausen kontakter Skovhuset. 

 

Opgavefordeling om fastelavn - indkaldelse. 

Opgaver fordeles som sidste år. Vi fastholder 2 tøndeslagninger for små og større 

børn, men ikke for voksne og teenagere. Afholdes hos Per og Bente Lausen. 

 

Flere indbrud har opskræmt beboerne. Højdevej foreslår 

Næralarm.  

Der har været et 3 indbrud på Højdevej, og der har været en henvendelse fra et 

medlem om muligheden for at etablerer et system, som f.eks. Næralarm. Bestyrelsen 
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har besluttet, at invitere Næralarm til at holde et 15 min. indlæg på 

generalforsamlingen. Per Lausen kontakter Skovhuset. 

Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde. 

Kort møde i forbindelse med fastelavnsarrangementet.  

Kurt ønsker at udtræde af bestyrelsen. Det er vi kede af men må respektere 

beslutningen. Kurt har dygtigt administreret containerordningen og har bl.a. opnået 

en lille prisnedsættelse på kommende års containere via City C. – Alternativt tilbud fra 

HC for ufordelagtigt. 

 


