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Værløse, den 08. april 2018 

 

Referat af bestyrelsesmøde April 2018 

Mødet blev afholdt søndag den 8. april 2018 kl. 16 hos Per. 

Til stede: Gert Thomsen (afgående) Birgitte Georg (nytiltrådt), Carsten A. Hansen, 

Henrik N. Knudsen, Claus Johannessen og Per Lausen 

Mødet indkaldt af sekretæren 

1. Præsentation. 

Alle bød velkommen til cand.scient. og forsker ved Bispebjerg Hospital Birgitte Georg. 

Øvrige præsenterede sig overfor vores nye bestyrelsesmedlem. 

2. Opsamling på generalforsamlingen. 

Generelt var generalforsamlingen vellykket, men rammerne i Skovhuset er lige små 

nok, når der skal tages hensyn til kunstværkerne. Men enighed om, at 

nærhedsprincippet var svært at konkurrere med. Maden blev spist og vinen drukket, 

så det må være faldet i smag. Det indledende foredrag af ingeniør Benedicte Dyekjær 

var en god orientering. Vi afventer svar på spørgsmålet om nedsivning og flow fra 

COWI. Kommunikeres til medlemmerne, når det foreligger. 

3. Konstituering. 

Carsten A. Hansen påtog sig igen i år opgaven som kasserer, heldigvis og tak. 

Næstformand blev Claus Johannessen samtidig med, at Claus varetager 

administration af containeropgaven. Henrik N. Knudsen er til rådighed, meget 

beredvilligt påtog Birgitte Georg sig opgaven som sekretær og samtidig ansvaret for 

medlemslisten, udsendelser og ajourføring af hjemmesiden. Birgitte er valgt for 1 år, 

da hun afløser Gert Thomsen, der fraflytter. Sluttelig genindtræder Per Lausen som 

formand. Stor tak til Gert Thomsen for mange års en energisk indsat i bestyrelsen 

senest som formand. 

Det besluttedes, at Per retter henvendelse til René Bøgelund om at fortsætte som 

foreningens kontaktperson overfor Furesø Kommune omkring klimasagen. 

4. Overdragelse fra afgående formand. 

Ingen væsentlige sager til overdragelse. Havde talt med Torben Slag om den PPT 

præsentation, som skal lægges ud på hjemmesiden. Torben ønskede at revidere sin 

præsentation, hvilket ikke kan accepteres, da præsentationen er et supplement til 

referatet og dermed skal gengive, hvad der har fundet sted. Per kontakter Torben. 
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5. Udvidelse af hjemmesiden. 

Nu hvor klimasagen går ind i en detailprojektering, blev det besluttet at oprette et 

faneblad på hjemmesiden, hvor alle klimadokumenter lægges ud. Diverse links til 

selve projektet placeres også der. Det blev aftalt, at Gert Thomsen som en afsluttende 

flot gestus sammen med Birgitte Georg vil tilrette hjemmesiden og ajourføre den.  

Hjemmesiden ajourføres også med Birgittes data. Bopæl Søndergårdsvej 17, 3500 

Værløse telefon 24627697, birgitte.georg@mail.dk 

6. Hjertestarter. 

Det blev besluttet at igangsætte indkøb og opsætning af hjertestarter. Foreløbigt er 

det besluttet at lade den opstille i vej-y-et mellem Søndergårdsvej og Søndersøvej 
ved siden af den grønne postkasse. Henrik Knudsen er tovholder på processen men 
beder forslagsstilleren Mads Vinding deltage, da han allerede har sat sig grundigt ind i 

sagen. Sagen fremmes mest muligt. – Det blev også besluttet at undersøge 

mulighederne for hjertestarterkursus for foreningens medlemmer i forsommeren 

7. Sankt Hans. 

Det besluttedes at afholde Sankt Hansbål som tidligere år. Per kontakter FDF 

8. Eventuelt. 

Lokalplan 123 om Ydungård er netop udsendt i høring. Der synes at være forskellige 

kritikpunkter i Lokalplanen, ligesom det vil være ønskeligt at få flyttet hele byggefeltet 
noget mod nord, således at en del af skovbevoksningen mod vores område kan 
bevares. Lokalplanen kan læses på www.furesoe.dk/hoering. Claus Johannessen og 

Per nærlæser planen og forfatter et svarskrift på foreningens vegne, men alle 
medlemmer opfordres til selv at afgive høringssvar. Medlemmerne orienteres om 

foreningens høringssvar. 
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