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Værløse 09.09.2017 

 

Referat af bestyrelsesmøde september 2017 

Mødet blev afholdt den 9. september 2017 kl. 10.00 hos Carsten A. Hansen. 

Til stede: Gert Thomsen, Carsten A.  Hansen, Henrik N. Knudsen, Claus Johannessen 

og Per Lausen 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat fra sidste møde godkendt. Dagsorden godkendt 

2. Kort status på økonomien. 

Carsten meddelte, at foreningens formue er intakt og at udgifter forløber som 

budgetteret. Desværre er fem medlemmer i restance, bl.a. gamle kendinge. Det er et 

urimeligt ekstra arbejde for kassereren at inddrive disse beskedne beløb ofte fra 

samme medlemmer. Det besluttedes, at navne på medlemmer med restance fra og 

med 2018 offentliggøres via referaterne 

3. Status på containere 

Status på containerordningen. Seneste containere var alle vegne fyldt helt op, hvilket 

peger på, at ordningen er en stor hjælp for medlemmerne. Samarbejdet med City-

Container forløber gnidningsfrit. 

4. Nye medlemmer i foreningen. 

Nye medlemmer. En del udskiftninger for tiden. Pæne priser på salg. Lidt svært for 

kassereren at indsamle informationer, da ikke alle mæglere anmelder ejerskifte. Det 

er fortsat et ønske, at nye medlemmer modtager et velkomstbrev. Koordineres 

mellem kassereren og formanden, som styrer mailinglisten. 

5. Klimatilpasninger. 

Klimatilpasning. Endnu ingen reaktion fra kommunen på de pænt mange indlæg, som 

medlemmerne har afsendt. Et større indlæg fra en beboergruppe på Søndergårdsvej 

er afsendt via bestyrelsen. Der efterlyses stadig alternative løsninger til 

grøfteprojektet. Trafikforholdene i den østlige ende af Søndergårdsvej er stadig et 

vigtigt emne pga. ringe oversigtsforhold. Beboergruppen på Søndergårdsvej ønsker 

direkte mailkontakt til beboerne på vejen. Bestyrelsen kan ikke videregive 

mailadresser, men indlæg kan sendes til bestyrelsen, som så videresender eventuelle 

indlæg men med adresse til alle foreningens medlemmer, da klimaprojektet er et 

fælles anliggende. Henrik og René er fortsat med i brugergruppen nedsat af Furesø 

Kommune i klimasagen.  Bestyrelsen repræsenterer fortsat alle medlemmer i 

forhandling med Furesø Kommune. 
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6. Næste møde. 

Næste ordinære møde aftalt til 25. november kl. 10 hos Per. Hvis klimasagen kræver 

tilkendegivelser eller forhandlinger, indkaldes til ekstraordinært møde. 

7. Eventuelt. 

Når badebroen forventes færdig medio oktober inviteres til lille indvielse af broen. 

Dette konfereres med naboforeningerne. Det er urimeligt, at ejeren af ejendommen 

Søndergårdsvej 1 ofte parkerer trods stopforbud på Søndergårdsvej. Det giver dårlig 

oversigt og generer trafikken. Der gives en henstilling om at overholde 

færdselsreglerne. 

PL 09.09.17 

 


