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Værløse oktober 2019 

 

Referat af bestyrelsesmøde oktober 2019 

Mødet blev afholdt den 26. oktober 2019 kl. 09.00 – 10.30 hos Per. 

Til stede: Carsten, Claus, Henrik, Per og Birgitte (referent) 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Pers udsendte dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet fra mødet i september omhandlende hjertestarter blev godkendt. 

3. Kort status på økonomien (Carsten). 

Økonomien balancerer på trods af lidt øgede udgifter i forbindelse med indkøb og 

opsætning af hjertestarter. 

Et medlem er i restance med betaling af kontingent. 

4. Status på containere. 

En del snak om ordningen og alternativer, herunder øgede muligheder for at bevare 

afklip på egen matrikel. Sommeren i år var markant anderledes (meget mere vandrig) 

end forrige, hvilket har haft stor indflydelse på havernes vækst. Dette gjorde behovet 

for mere containerplads i efteråret større. Bestyrelsen besluttede at forsætte med 4 

årlige opsætninger men at foreslå flytning af den ene forårscontainer, så der bliver 2 

opsætninger før og 2 efter skolernes sommerferie.  

5. Klimaprojekt og udskiftning af vandrør. 

Projektet er planlagt færdigt i 2019 og vi forventer dette vil ske. Det er et stykke tid 

siden, vi har fået en opdatering, så Per kontakter Benedicte I. Dyekjær, Center for By 

og Miljø, Furesø Kommune med henblik på dette. Per vil herefter forfatte et 

nyhedsbrev med forskellige opdateringer herunder klimaprojekt og udskiftning af 

vandrør. 

6. Hjertestarter. 

Denne er nu indkøbt, opsat, registreret og funktionel. Stor tak til Carsten, som står 

som administrator hos ”hjertestarter.dk”. Carsten har udført et stort og flot arbejde i 

forbindelse med indkøbet og opsætningen både administrativt og med støbning og 

fremstilling af stativ. Vi planlægger i samarbejde med Hjerteforeningen at arrangere 

et kursus i genoplivning, gerne en lørdag formiddag. Per tager kontakt til 

Hjerteforeningen. Alle skal huske at se efter det grønne flueben, når de passerer 

starteren. Hvis det mangler, skal Carsten eller grundejerforeningen orienteres. Pers 

nyhedsbrev skal indeholde information om hjertestarteren, samt en opfordring til at 

melde sig som hjerteløber. 
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7. Dato for generalforsamling og sammensætning af ny 
bestyrelse.  
Bestyrelsen besluttede at afholde næste års generalforsamling 18. marts 2020 i 

Skovhuset. Vi vil starte kl. 18 og reducere selve generalforsamlingen til et minimum, 

da der i anledning af foreningens 100-års jubilæum sommeren 2019 vil blive gjort lidt 

mere ud af arrangements middag. Det blev desuden besluttet, at foreningen vil 

fordoble bidraget til generalforsamlingen. 

Da 3 af bestyrelsens 5 medlemmer ønsker at forlade den, skal eventuelle nye 

kandidater opfordres til at melde sig. Vi kommer til at mangle bl.a. en kasserer. For at 

lette overgangen overtager Claus, som er næstformand, fra d.d. formandsposten for 

resten af perioden, og Per indtræder som næstformand. 

8. 100-års jubilæumsskrift.  
Annette Winkel har forfattet en jubilæumsskrift, og ønsker hjælp til bl.a. opsætning og 

tryk. Vi besluttede at foreningen maximalt kan bruge 5000 Kr. til projektet. Skriftet vil 

bl.a. kunne offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

6. Eventuelt. 

Vi har en ønsket om en mere grøn profil i vores grundejerforening, og foreslår derfor 

tilsåning af klimaprojektets grønne grøfter med blomsterblandinger, tilsvarende 

beplantning/tilsåning af nogle af foreningens hjørner bl.a. det ved Søndergårdvej/ 

Søndersøvej dette vil ligeledes både højne områdets karakter samt være gavnligt for 

insektlivet specielt bier. Per medtager dette ønske, når han henvender sig til 

Benedicte Dyekjær i forbindelse med status på klimaprojektet.  

7. Næste møde. 

Afventer status på Klimaprojektet. 


