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Grundejerforeningen Søndergårds Villaby 
 

Kære medlem 

Det har været nogle mærkelige måneder under Coronakrisen. Vores elskede forsamlingsfrihed har været 

begrænset til 10 personer, vi skal holde afstand til hinanden etc. Men heldigvis ser det ud til, at alle 

anstrengelserne har båret frugt. Vi er indtil nu kommet godt gennem krisen. 

Forleden besøgte din pennefører badebroen ved søen i dejligt solskin. Flere voksne og børn solede sig og 

badede fra broen, og 10-12 drenge fra sikkert en 7. klasse sprang i vandet for at imponere nogle unge piger, 

som slikkede solskin. Sådan er det at være ung. Men det duer desværre ikke i disse Coronatider. Vi voksne 

må hjælpe med til, at der holdes afstand og, at der ikke samles større grupper end tilladt. 

 

Den aflyste generalforsamling 

Vores generalforsamling i marts måtte helt naturligt aflyses. Trist, for vi skulle også have nydt en lille 

jubilæumsmiddag efter generalforsamlingen. Vi må sikkert vente til i slutningen af august med at afholde 

en ny generalforsamling. Indtil da fortsætter den nuværende bestyrelse som ”forretningsministerium” og 

varetager de daglige forpligtelser. 

Har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, så giv gerne en meddelelse til foreningens sekretær Birgitte 

Georg på birgitte.georg@mail.dk. 

 

Jubilæumsskriftet 100 år 

Vi skulle have uddelt det flotte jubilæumsskrift ved generalforsamlingen men valgte i stedet at 

husstandsomdele den fine publikation. Stor tak til Annette Winkel og hendes trofaste medhjælpere for et 

kæmpe arbejde. Furesø Kommune ydede velvilligt kr. 10.000 til trykning af Jubilæumsskriftet. 

 

Bestyrelsens sammensætning 

Her i maj måned valgte formanden Claus Johannessen at udtræde af bestyrelsen. Vi tilbageværende: 

Birgitte Georg, Henrik N. Knudsen, Carsten A. Hansen og Per Lausen valgte at fortsætte uden at indkalde en 

suppleant. Der skal alligevel ske en væsentlig udskiftning i bestyrelsen ved den kommende 

generalforsamling. 

 

Høringssvar ”Pumpehuset” ved Søndersø  

Furesø Kommune havde sendt et lokalplanforslag i høring, og bestyrelsen valgte at afgive et høringssvar på 

foreningens vegne. Lokalplanforslaget udstikker rammer for benyttelse af pumpehuset og den tilhørende 

grund. Vi udtrykte en vis bekymring for den yderligere belastning af naturen men hilste velkommen, at 

området kunne benyttes som nyt naturstøttepunkt. En ekstra badebro er et plus. Vi ønskede ikke området 

anvendt til parkering ud over for handicappede. Du kan læse høringssvaret på foreningens hjemmeside 

https://www.soendergaardsvillaby.dk/. Vi skal passe på naturen. Derfor er der lavet en stillezone ned 

gennem Søndersø. I den fri zone (mod nord) må der bades og fiskes fra bredden i passende afstand fra 

badebroen. Men sejlads på Søndersø er kun tilladt for lystfiskeriforeningerne. 

 

Containere 

Generalforsamlingen sidste år besluttede, at vi kun skulle have to tømninger før sommerferien og to efter. 

Vi må konstatere, at alle containere var godt fyldte her i første omgang. Næste Container bliver i 

weekenden den 19-21. juni. 

https://www.soendergaardsvillaby.dk/


Klimaprojektet 

Det har trukket ud med færdiggørelsen især på grund af vejret. Alt for megen regn og alt for megen tørke 

hindrede bl.a., at grøfterne kunne sås til i efteråret. Det er sket nu, og små spirer ses overalt. Der er blevet 

sået sommerblomster ud i græsset, så det skal helt sikkert blive kønt. 

Inden for de næste 2 uger bliver de manglende asfaltarbejder udført, og der bliver udlagt hvide striber, som 

bl.a. afmærker parkeringsbåsene. Hjørnet mellem Søndersøvej og Søndergårdsvej bliver ordnet og plantet 

til, og trekanten overfor med de lave buske bliver vist også omlagt. Det kønne træ bliver dog stående under 

alle omstændigheder. 

I området ud for vores naboforening ”Ved Søndersø” mangler en del arbejde på Søndergårdsvej. Det bliver 

udført af en mindre entreprenør. Arbejdet berører ikke vores område. 

Den 19. maj deltog bestyrelsen i en gennemgang af Søndergårdsvej bl.a. for drøftelse af retablering af 

bump. I et kort referat fra projektlederen kunne læses: 

• Bump genetableres mellem nr. 63 og 65 lige mellem p-lommerne. Bo giver du besked til NCC? 

• Pga. den høje kant ved indløbsbygværket overfor Elmevej, males en tydelig hvid stribe på kanten. 
Bo du giver besked til NCC. 

• Nr. 53 får etableret en asfaltrampe op til indkørslen, den vil man kunne bruge som gående. 

• Vi har særlig fokus på den mangelfulde reetablering af fortovet, der hvor Radius og Furesø Vand har 
gravet.  

• Ud for nr. 32 ligger et par brosten løst i bedet ud for. Det skal ordnes inden asfalt udlægges i næste 
uge. Bo underretter NCC. 

• Ud for Vesterbo er der flere fejl og mangler, som NCC skal rette op på i forhold til fortov og dræn. 
Bo underretter NCC om det inden aflevering.    

• Generelt skal der foretages en efterbedring af jorden de steder, hvor den er eroderet. Vi lader 
græsset få fat først, og så går vi jorden efter. 

• Der er muligvis behov for et ekstra parkeringsforbudsskilt overfor Vesterbo, da afstanden mellem 
de to opsatte skilte er lang, og der parkeres imellem skiltene. Vej og Park undersøger, om der skal 
opsættes et til.  

• Grundejerforeningen ønsker et nyt bump ud for Vesterbo, og muligvis også et i svinget efter 
Mosevej. Det er et trafiksikkerhedsprojekt i sig selv, som skal godkendes af politiet, og ligger ud 
over klimatilpasningsprojektet. Det vil også betyde noget for. hvor man kan placere 40 km/t skiltet. 
Vej og Park ser på mulighederne vender tilbage til grundejerforeningen, når det er afklaret, om det 
kan lade sig gøre i år, eller måske til næste år. 

 

Efterfølgende har trafikingeniøren meddelt, at stopforbudsskiltene mellem Mosevej og Hyldevej er 

dækkende. Vi henstiller, at medlemmerne også overholder skiltningen, da oversigten i svinget er meget 

dårlig. Tilsvarende opfordrer vi medlemmerne på Søndergårdsvej til i videst muligt omfang at parkere på 

egen grund alternativt i parkeringsbåsene på nordsiden. 

Bestyrelsen fremsatte et ønske om et 40 km skilt overfor Mosevej. Det kompliceres af, at skiltet skal følges 

op af en eller anden form for chikane i vejen. Det lille bed er ikke tilstrækkeligt. Vi fortsætter presset på 

kommunen. 

Der mangler oprydning af området ved Søndersø ud for trappen ved Elmevej. Dette bliver taget op overfor 

NCC. 

 

Sankthansbål 23. juni 

I skrivende stund synes der ikke mulighed for, at foreningen afholder det traditionsrige Sankt Hansbål. Vi 

må ikke forsamles de ca. 70-80 personer, som vi plejer at være. Vi holder øje med udviklingen. 

 



 

Regnskaber og budgetter 

På foreningens hjemmeside finder du både regnskaber og budgetter. I tillid til, at det uændrede kontingent 

ville blive accepteret på generalforsamlingen, er kontingentet for 2020 opkrævet som sædvanligt. 

Foreningen er nødt til at have en rimelig arbejdskapital for at klare driften. 

Vi ønsker alle en dejlig sommer i vores smukke område.  

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 


