
 

Søndergårds Villaby Grundejerforeningen ved Søndersø Side 1 

Værløse 16.05.2015 

 

Referat af bestyrelsesmøde maj 2015 

Generelt 

Mødet blev afholdt den 9. maj 2015 kl. 10.00 hos Per Lausen. 

Evaluering af generalforsamlingen 

Arrangementet gik godt, dog var antallet af medlemmer lavere end forventet. 

Bespisningen var i orden. 

Konstituering 

Konstitueringen blev gennemført og resultater er, at der ikke er ændringer i posternes 

fordeling. 

Økonomi og containerordning 

Økonomien er i orden og containerne var fornuftigt fyldt. 

Forslag om temadag fra Furesø Egedal Forsyning.  

Henrik N. Knudsen tager kontakt til kommunen og foreslår en anden dato end den 

fremsendte til temadagen. På den fremsendte dato var der flere, der ikke kunne. 

Videre med Nabohjælp  

Per Bennich bliver sat i gang med at få ansøgt kommunen om en tilladelse til at sætte 

skilte op på de udvalgte steder. 

Brochurerne fra Nabohjælp anskaffes og deles af bestyrelsen rundt til medlemmerne. 

Bestyrelsen tager fat i udvalgte medlemmer (ambassadører) efter vi har fået brochure 

fra Nabohjælp. 

Sankt Hans bål. 

Sankt Hans bålet bliver gennemført, som sidste år. Formanden for Furesø museet 

bliver spurgt, om hun vil holde båltalen. 

Furesø kommune beder os om forslag til integrations 

præmiemodtager. 

Bestyrelse har ikke nogen til indstilling. 
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Eventuelt 

Sammensætningen af bestyrelsen skal undersøges nærmere. Der bliver brug for 

yngre kræfter i bestyrelsen. 

Stien bag ved Langhuset og reparationen af fortovene følges, der op på i forhold til 

kommunen. 

Med hensyn til trafikken på Søndergårdsvej og udkørslen til Ballerupvej tages det op 

med politiet med kopi til kommunen. 
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Bilag til referat bestyrelsesmøde lørdag den 9. maj SØNDERGÅRDS 

VILLABY 

”Krimi” 

Per Bennichs oplæg blev gennemgået endnu engang, og bestyrelsen er indstillet på at 

gennemføre projektet. 

Der er to hovedopgaver: 

1. Ansøgning og godkendelse af skilteopsætning samt tilbud 

2. Agitation over for medlemmerne for at tilslutte sig Nabohjælp 

Vi beder hermed Per og Leif om at fremsende oplæg til Furesø Kommune på 

opsætning af skilte, fortrinsvis på eksisterende standere og pæle, alternativt på 

indkøbte skiltestandere. Vi vil gerne i gang hurtigt, og da ekspeditionstiden kan være 

lang, så har opgaven første prioritet. 

Så snart der foreligger ”byggetilladelse” og tilbud er indkommet, fremlægges dette for 

bestyrelsen, som formelt skal godkende. En vis portion eget arbejde med opsætning 

kan påregnes. 

Omkring motivering af medlemmerne er bestyrelsen indstillet på at omdele de 

brochurer, som Per B. har bestilt. Samtidig dermed skal omdeles den 

instruktionsvejledning, som Per B. har lovet at lave. Bestyrelsen kan arrangere 

kopiering. 

Efter omdelingen skal der stemmes dørklokker for at få folk med på ideen. Samtidig 

hermed skal skiltene være opsat, så folk har noget at forholde sig til. 

Foreløbig fordeling af husbesøg: 

 Søndersøvej Henrik (nordsiden) Per L Sydsiden 

 Østlige ende af Søndergårdsvej Kurt – vestlige ende Gert 

 Birkevej Per B 

 Bøgevej Carsten 

 Højdevej – Leif   + 

 Hyldevej    ?? 

 Elmevej     ?? 

Det påskønnes, hvis Per B vil lave notat til hjemmesiden. Så snart vi er klar til 

opsætning af skiltene fremlægges sagen på hjemmesiden. 

Så hermed stor tak til Leif og Per for fornemt arbejde. I må gerne sætte byggesagen 

m.v. i gang 

11.05.15 Per Lausen 


