
 

Søndergårds Villaby Grundejerforeningen ved Søndersø Side 1 

Værløse 22.12.2015 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde Søndergårds Villaby 

Søndag den 6. december kl. 10 hos Per. 

 

Godkendelse af referat fra sidst. 

Referatet fra sidst blev godkendt. 

Kort orientering omkring foreningens økonomi 

Der er 2 restancer. Restancerne rykkes. Ellers er økonomien som forventet.  

Containerforløbet. 

Containerne har været godt fyldt gennem året. Containerne anbefales fortsat med 
samme antal næste år. Kurt har opnået uændrede priser 2016. 

Drøftelse af hvordan vi får ”nabohjælpsgruppen” videre i 
processen. 

Nabohjælps gruppen kontaktes for at komme videre i processen. Bestyrelsen stiller 
gerne op for at få sat skiltene op. 

Snerydning er ved at være så mangelfuld at vi måske skal lægge 
pres på kommunen. 

Vejene var kun ryddet nødtørftigt. Formanden skriver til kommunen for at sikre, at de 
er bekendt med problemet. Det skal være bedre i fremtiden. 

(Svar: grundet besparelser kan vi ikke forvente forbedrede forhold denne vinter) 

Der sker ikke meget i Søndersøsagen. Skal vi gå hårdere til 
kommunen 

Formanden tager fat i den ansvarlige i kommunen for at få gang i sagen igen. 

(Svar: grundet besparelser kan vi ikke forvente tiltag fra Furesø Kommune) 

Fastlæggelse af fastelavsarrangement og job fordeling. 

Arrangementet fortsættes og datoen er fastlagt til den 7. februar 2016 kl. 11.00 på 
Søndersøvej 19. Jobfordelingen er aftalt og opgaverne er fordelt som i år. 
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Fastlæggelse af generalforsamling, indhold, budget, medlemmer 
på valg, sted for generalforsamlingen etc. Vi kan ikke være i 
cafeteriet i Søndersøhallen. 

Generalforsamling torsdag den 17. marts 2016 kl. 18.30. 

Gert undersøger alternative muligheder for mødested, da vi ikke kan være i 
Søndersøhallen. 

Følgende er på valg: 

Carsten A. Hansen (tager mod genvalg) 

Henrik N. Knudsen (tager mod genvalg) 

Per Lausen (tager mod genvalg). 

Suppleant Jan Hansen. 

Revisor Lars Refslund er på valg, og kan ikke genvælges, da han har været valgt to 
gange. 

Vagn Vinkel rev.suppleant) skal spørges om han vil modtage genvalg. 

Formanden vil gerne på ”pension” men vil gerne fortsætte i bestyrelsen. 

Eventuelt, herunder kort orientering om Skovhuset/udstykning. 

Formanden kommenterede kort på planerne for udstykningen ved Skovhuset. Sagen 
er afvist. 

 


