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Værløse februar 2019 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2019 

Mødet blev afholdt den 23. januar 2019 kl. 17.30 – 18.30 hos Per. 

Hele bestyrelsen - Per, Henrik, Claus, Carsten og Birgitte var tilstede. 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt og er lagt på foreningens hjemmeside. 

2. Kort status på økonomien. 

Carsten gav et kort resume af vores økonomi. Vi har et medlem, der nu på 3. år ikke 

har betalt kontingent. Desuden mangler indbetaling fra to andre matrikler pga. fra- og 

tilflytning, dette forventes dog ordnet inden årets regnskabsafslutning. Foreningens 

egenkapital er i 2018 reduceret pga. kurstab på Nordea-aktier. Der er jvf. 

beslutningen på generalforsamlingen 2018 reserveret 15.000 kr. til indkøb af 

hjertestarter. 

3. Status på containere. 

Ved årets sidste containeropsætning (sidste weekend i oktober) var containerne 1/2 - 

2/3 så fyldte som ved de øvrige 4 opsætninger. Vi besluttede derfor at stille forslag på 

den kommende generalforsamling om at reducere antallet af ”containerweekender” til 

4 mod de nuværende 5. Dette forslås gjort ved at nedlægge den sene 

oktoberopsætning. Årsagen er udover den ikke fuldt udnyttede kapacitet, at langt 

hovedparten af foreningens årlige udgifter netop går til containerordningen. 

   

4. Hjertestarter. 

Foreningen har fået et tilbud fra Hareskov Elektric på tilslutning af en indkøbt 

hjertestarter til elnettet. Tilbuddet der dækker: levering, nedgravning og tilslutning til 

målerstander vil øge omkostningerne til indkøb og opsætning af selve hjertestarteren 

langt ud over de 15.000 kr. der er afsat i budgettet. Vi beslutter derfor at afslå 

tilbuddet.  

Per er i kontakt med Ellen Hvidt Thelle, som er centerchef for Furesø kommunes 

Center for By og Miljø, for at få afklaret, om det vil være muligt at tilkoble 

hjertestarteren til det kommunale elnet til vejbelysning. Den årlige udgift til 

elektricitet er yderst begrænset (400 – 500 kr.), og den tilbyder vi, at foreningen 

afholder, hvis kommunen ønsker det. Den umiddelbare respons fra Ellen H. Thelle var 

positiv, men der er ingen endelig afklaring på en løsning for el-tilslutning af 

hjertestarter. Planen er stadigvæk, at denne skal opsættes i Vej-Y-et ved 

Søndergårds- og Søndersøvej. 

Det vil sandsynligvis være nødvendigt at øge det beløb, der er besluttet at benytte til 

projektet.   
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5. Klimatilpasninger. 

Vi har fået en orienteringsmail fra skov- og landskabsingeniør Benedickte I. Dyekjær, 

Furesø Kommunes Center for By og Miljø. Klimaprojektet er sendt i udbud, og 

entreprenøren ventes udpeget ultimo uge 6. Anlægsprojektet opstartes i marts med 

regnbede på Enebærvej og vendepladsen ved Søndersø Park. Tidsplanen for det 

øvrige anlægsarbejde er endnu ikke på plads, da det skal planlægges i samarbejde 

med entreprenøren. Arbejdet forventes at forløbe indtil sensommeren 2019. Vi vil 

sende orientering ud, så snart vi ved yderligere. 

6. Generalforsamling.  

Årets generalforsamling bliver afholdt d. 27. marts 2019 i Skovhuset. Pris for 

lokalerne er 1000 kr., men der stilles i modsætning til tidligere personale til rådighed. 

Vi har endnu ikke besluttet, hvorfra maden bestilles, men der vælges nok en ny 

leverandør i år.  

Per foreslår og tager kontakt til Egil Hulgaard for at høre, om han vil stille op som 

foredragsholder. Egil Hulgaard er udvalgsformand for Byudvikling og Bolig og vil 

kunne fortælle om de visioner, kommunen har på området. 

Bestyrelsesmedlemmerne Claus Johannessen og Birgitte Georg er på valg, begge 

ønsker at genopstille. Carsten A. Hansen, Henrik N. Knudsen og Per Lausen er ikke på 

valg i år. 

Bestyrelsessuppleant Svend Aage Jensen er på valg, hvorimod Anette Olesen blev 

valgt 2018 og derfor ikke er på valg i år. 

Revisor Mikkel Zimmermann blev vagt sidste år og er ikke på valg. Det er derimod 

Wagn Winkel. 

6. Fastelavn  

Der afholdes tøndeslagning søndag d. 3. marts hos Per, som også vil stå for indkøb af 

tønder. Carsten indkøber slik til tønderne og kroner til vindere. Henrik sørger for 

fastelavnsboller. Invitationen udsendes medio i februar. 

6. Eventuelt. 

Foreningen har fået en henvendelse fra Claus Behn, der sidder i bestyrelsen i en 

ejerforening på Christianshavn. Han har taget initiativ til et netværk for bestyrelser i 

ejer- og andelsforeninger, som han inviterer os til at deltage i. Vi finder på nuværende 

tidspunkt ikke dette relevant, da det primært synes være rettet mod ”Hovedstads” 

foreninger.  

7. Næste møde. 

Vil blive afholdt d. 27. februar kl. 17.30 hos Per. 


