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Referat bestyrelsesmøde 7. januar 2018 kl. 11 

Grundejerforeningen Søndergårds Villaby 

Deltagere: Carsten, Gert, René og Per 

Afbud: Claus, Henrik 

Mødet var indkald med kort dagsorden for at drøfte klimasagen, som er tæt ved at 

skulle sagsbehandles i Furesø Kommune.  

Gruppen opsummerede de reaktioner, som var indkommet omkring klimaprojektet. 

Reelt ganske få tilkendegivelser, bortset fra en aktiv gruppe omkring Søndergårdsvej, 

som på det allerseneste har reageret kritisk overfor det påtænkte projekt. Gruppen 

har til bestyrelsen sendt en skriftlig redegørelse, hvilken bestyrelsen har videresendt 

til Furesø Kommunes projektgruppe. Det genoplivede byggeri på Langhusgrunden 

(Ydungård) blev også drøftet, specielt at de i ekstremsituationer leder vand ind over 

vores område. En løsning, som gør vores problemer større. 

Efter kommunalvalget er der nedsat to nye udvalg til afløsning af det tidligere Miljø- 

Plan og Teknikudvalg. Et af de to nye politiske udvalg skal behandle vores klimasag. 

Det besluttedes at samle op på de indkomne kommentarer og fremsende en skriftlig 

orientering med vedhæftede kommentarer omkring klimasagen til de nye politiske 

udvalg. Formålet er at foreningen via en direkte påvirkning af de politiske udvalg 

måske kan opnå en bedre løsning af klimasagen til fælles bedste. 

Det aftaltes, at René sammenfatter indkomne kritikpunkter og spørgsmål og at Per 

forfatter en samlet henvendelse til de politiske udvalg men naturligvis med orientering 

til projektledelsen. Når den skriftlige redegørelse foreligger, orienteres foreningens 

medlemmer via hjemmesiden eventuelt med en direkte mail, som henviser til 

hjemmesiden. 

Det præciseres, at bestyrelsen ikke på foreningens vegne har en selvstændig holdning 

til projektet, og de relativt få tilkendegivelser fra medlemmerne gør, at der ikke fra 

bestyrelsen kan fremsættes en konstruktiv kritik af projektet, som reelt repræsenterer 

alle foreningens medlemmer. Derfor valgte vi ovenstående løsning. Bestyrelsen har 

dog løbende gennem de to år forsøgt at påvirke projektet i den retning, som vi 

fornuftsmæssigt skønnede ville repræsentere medlemmernes interesser. 

Referent: Per L 

Efterskrift: Siden mødet er skrivelsen til de politiske udvalg udarbejdet og afsendt den 
10. januar. Skrivelsen vedlægges som bilag til referatet.  

 

Enslydende brev til:      10. januar 2018 
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