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Kære medlem 

Året 2020 har vist for de fleste af os været et forhindringsløb med mange problemer i forbindelse med 

Covid-19. Vi måtte udskyde den ordinære generalforsamling og festligholdelsen af foreningens 100-års 

jubilæum. Men heldigvis fik vi afholdt en kort generalforsamling i august mens smitten var mindre aktiv. 

Tak til de medlemmer, som alligevel mødte op. Vi fik valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer, Mikkel 

Zimmermann, Thomas Sjøberg og Thomas L. Simpson, som alle nu er fint arbejdende i bestyrelsen. Vi fik 

sagt farvel til Claus Johannessen, som løste formandsopgaven fint det sidste års tid inden han fratrådte, og 

samtidig måtte vi tage afsked med vores mangeårige kasserer Carsten A. Hansen, som med omhyggelighed 

har varetaget den ansvarsfulde opgave som kasserer. Vores klimaekspert Henrik N. Knudsen har valgt at 

prioritere familien højere, så også tak til Henrik for mange års fin indsats. 

Forhåbentlig kommer der styr på COVID-19 efter at vaccinationerne er sat i gang. Men lyset vender tilbage, 

dagen er tiltaget med over 20 minutter, og snart kommer foråret, så vi kan få glæde af vores haver og det 

udendørs liv. Bestyrelsen sender jer alle de allerbedste ønsker om et Godt Nytår! 

 

Klimaprojektet 
Når man ser tilbage på klimaprojektet, så har det været en langvarig proces. Opstarten over 4-5 år krævede 

mange møder, og i selve byggefasen har der naturligt nok været en del rod rundt omkring, ikke mindst på 

Søndergårdsvej. Tilsåningen af grøften blev vanskeliggjort af først et tørt efterår og senere af for megen 

regn. Vi er i kontakt med gartnerafdelingen, som har lovet at følge op på problemet. Det bliver spændende 

at se, om det hele virker, når der kommer et regnskyl, men det lover teknikerne! 

 

Badebroen 
Man må nok sige, at den er blevet en succes men en succes, som også har skabt lidt problemer. Badegæster 

parkerer ofte uhensigtsmæssigt og cykler henstilles uden omtanke. I sommerperioden, hvor de unge ikke 

kunne feste i byen, blev området ved broen brugt som alternativ ”festplads” med alt for høj musik en del 

gange. Vores nabogrundejerforening og vi deltog i et møde med Furesø Kommune, og der er ved at blive 

udarbejdet skilte, som forhåbentlig kan afhjælpe problemerne. Tanken er at opsætte skilt ved 

nedgangsstien ud for Elmevej og et eller to skilte ved badebroen. Kommunens vagtpatrulje vil i sæsonen 

kunne tilkaldes i tilfælde af overtrædelser og gener. Men stor glæde er der af badebroen, og man kan 

mærke, at området omkring søen er blevet et meget yndet ”udflugtsmål” her under nedlukningen. 

 

Hastighed på Søndergårdsvej 
Sidst på året blev der etableret ekstra bump tæt ved Mosevej for at sænke farten. 40 km skiltet er blevet 

flyttet, så bilister fra Ballerupvej gøres opmærksom på anbefalingen (blåt skilt). Det forlyder, at det har 

hjulpet, så det er jo dejligt. 

 

Fastelavn 
Vi havde selvfølgelig ønsket, at afholde tøndeslagning søndag den 14. februar. Vi har heldigvis fået mange 

nye børn i bebyggelsen, og der er normalt stor opbakning til arrangementet. Sidste år var vi ca. 60 børn og 

voksne. Men med det smittetryk vi har lige nu, kan tøndeslagningen ikke gennemføres. Vi holder dog øje, 

og åbnes der op for større forsamlinger, så gennemfører vi naturligvis. Vi orienterer, når vi kommer tættere 

på. 



Containerne 
Ved generalforsamlingen i 2019 aftalte vi at overgå til fire tømninger årligt. To før sommerferien og to 

efter. Det lader til at virke tilfredsstillende. Så i håbet om forventet godkendelse på den kommende 

generalforsamling er der forhåndsbestilt samme arrangement i år. 

 

Generalforsamling 2021 
Vi planlagde i efteråret at afholde den ordinære generalforsamling den 18. marts 2021 i Skovhuset. 

Forhåbentlig kan vi møde op og slutte af med den sædvanlige hyggelige fællesspisning, men igen skal 

smitteforholdene tillade det. Sæt alligevel datoen af. Alternativt må den udskydes eller gennemføres 

virtuelt, men det sidste er noget bøvlet med især afstemninger. 

 

Sankt Hansbål 
Vi har forhåndstilsagn om at låne bålpladsen på FDF’ernes grund. Lad os håbe, at vi må forsamles, og at en 

evt. tørke som forrige år ikke afholder os fra at have åben ild med båltale etc. Vi plejer at være 80-90 

deltagere. 

 

Til slut vil vi ønske de mange nye medlemmer velkommen. I kan søge løbende orienteringer på foreningens 

hjemmeside soendergaardsvillaby.dk, og vi håber, at I har lyst til at deltage i de aktiviteter, som arrangeres. 

Og ja vi skylder en ”fest” i anledning af vores 100-års jubilæum, men det er nu komme så meget på afstand, 

at vi nok må nøjes med lidt ekstra forfriskninger til Sankt Hans. 

 

Endnu engang Godt Nytår! 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen  

 

NB: Og så fik vi sne igen. Husk, at fortove skal glatførebekæmpes ryddes/saltes. Hold også vejristene fri, 

så vandet kan løbe af.  

 

 

 

 

 


