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Værløse september 2018 

 

Referat af bestyrelsesmøde 27. august 2018 

Mødet planlagt til 2. september blev fremrykket pga. behandling af lokalplan 123 

(Ydungård) på byrådsmøde d. 29. august. Mødet blev afholdt kl. 17.30 – 19 hos Per 

Lausen. 

Til stede: Per Lausen (formand), Claus Johannessen (næstformand og 

containeransvarlig), Henrik N. Knudsen (energirenoveringsansvarlig) og Birgitte Georg 

(sekretær og webansvarlig) 

Afbud: Carsten Hansen (kasserer) 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet fra mødet i maj blev godkendt uden kommentarer og lægges derfor på 

foreningens hjemmeside. 

2. Hjertestarter. 

Der var enighed i bestyrelsen om at forsøge at ansøge TrygFonden om en 

hjertestarter. En anden grundejerforening i Furesø kommune har haft held med dette. 

Per udarbejder og sender ansøgningen.  

3. Lokalplanen Ydungård. 

Processen omkring lokalplan 123 – Ydungård blev diskuteret. Per havde været meget 

aktiv og haft kontakt med både Formanden for Byudvikling- og boligudvalg og 

Borgmester og ville desuden deltage i møde arrangeret af beboergruppen på Bøgevej 

samme aften. Beboergruppen havde arrangeret mødet for kommunalpolitikere og 

andre afgivere af høringssvar, for at diskutere den manglende respons på 

høringssvarene. 

4. Medlemsforslag om genetablering af plantekasse i vej-Y 

mellem Søndersøvej & Søndergårdsvej. 

Der var indkommet et forslag om reetablering af de misligholdte plantekasser i 

hjørnet mellem Søndersø- og Søndergårdsvej, Bestyrelsen var enige om, at nedlægge 

plantekasserne og vil foreslå, at der i forbindelse med klimaprojektet bliver etableret 

en varig beplantning. 

 

5. Etablering af nye vandledninger i området – samkøring med 

klimaprojektet: 
Etableringen af nye vand- og stikledninger i store dele af vores område bliver 

koordineret med klimaprojektet så veje og fortov kun graves op en enkelt gang. 
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Søndersøvej laves i efteråret 2018 og færdiggøres inden jul. De resterende dele følger 

senere. Per inkluderer dette i en orientering til medlemmerne der udsendes snarest. 

 

6. Orienteringsmøde om klimaprojekt og forudgående 
informationsmøde: 
Per og Claus deltager i det forudgående informationsmøde for bestyrelses-

repræsentanter fra berørte grundejerforeninger på Furesø Rådhus d. 3/9.  
D. 11/9 vil Claus og Birgitte og d. 12/9 vil Per komme til ”åbent hus arrangementet” 

på Søndergårdsvej. 

7. Næste møde. 

Afholdes d. 7. oktober kl. 16 – 18 på Hyldevej 10. 

 


