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Værløse december 2019 

 

Referat af bestyrelsesmøde Måned år 

Mødet blev afholdt den 16. december 2019 kl. 17.30 - hos Birgitte. 

Til stede: Per, Carsten, Claus, Henrik og Birgitte 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

2. Hjertestarterkursus. 

6 personer har vist forhåndsinteresse. Per finder en dato i starten af det nye år, når 

den er fundet udsendes endelig invitation med tilmelding. 

Vi sørger som forening selv for vedligeholdelse af hjertestarteren. 

3. Jubilæumsskrift. 

Per har udført et stort arbejde for at udgivelsen af Annette Winkels jubilæumsskrift 

bliver standsmæssig. Borgmester Ole Bondo har lovet at skrive et forord, og 

kommunen ydet et betydeligt bidrag til trykning af værket. Annette har lavet aftale 

med David Holst fra Værløseegnens Historisk Forening, som har lovet at stå for den 

grafiske opsætning.  

4. Nyt om klimaprojekt og vandledninger m.v. 

Vi har ingen kommentarer til en alternativ vandvej vest for vores grundejerforenings 

område, der bl.a. har været omtalt i Frederiksborg Amts Avis.  

Per har hørt, at nedgangen til søen i forlængelse af Elmevej vil blive vedligeholdt af 

DAB, hvilket vi bifalder.  

5. Hærværk. 

Der er i starten af december øvet hærværk på både kommunens (NCCs) og Aarsleffs 

afspærringer og skiltning, der er opsat i forbindelse med anlægsarbejderne. Beboere i 

området så, filmede og genkendte nogle af hærværksmændene, som også blev råbt 

an. Både vores formand Claus og NCCs entreprenør har haft kontakt med familien, 

der lagde hus til de festligheder, der var afholdt inden hærværket fandt sted. Vi håber 

og regner med, hærværket er meldt til politiet og noget sådant ikke gentager sig. 

6. Kort status på økonomien. 

OK  

7. Eventuelt. 

Per har sørget for, at Skovhuset er reserveret til vores generalforsamling. Da vi 

ønsker at gøre lidt mere ud af traktementet i forbindelse med næste års 
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generalforsamling, forhører Per sig hos slagter Lindhardt om de muligheder, han 

tilbyder. 

Vi kommer til at mangle bestyrelsesmedlemmer fra næste år. Vi lægger hovederne i 

blød for at rekruttere medlemmer, der har lyst til at opstille. Det vil være fint, hvis 

nye medlemmer er bosat i forskellige dele af kvarteret. 

Der er stadigvæk udfordringer med alternative parkeringer i den østlige del af 

Søndergårdsvej. Dette er specielt udfordrende i fasen med opgravninger i forbindelse 

med vandrør og klimaprojekt. Forhåbentlig bliver det bedre, når anlægsarbejderne er 

færdige. Ellers må vi overveje hvilke tiltag vi kan lave. Der køres desuden stadigvæk 

stærkt i samme dele af vejen. 

Vi afholder Fastelavnsarrangement søndag d. 23. februar hos Per. 

8. Næste møde. 

 


