
 

Søndergårds Villaby Grundejerforeningen ved Søndersø Side 1 

Værløse 04.09.2016 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde Søndergårds Villaby 

Lørdag den 3. september 2016 kl. 10.00 hos Per Lausen. 

 

Godkendelse af referat fra sidst. 

Referatet fra sidst blev godkendt. 

Evaluering Sankt Hans Bål 

Vejret gjorde, at antallet af medlemmer, der deltog ikke var stort. Bålet blev tændt og 

gennemført. Arrangementet var hyggeligt og båltalen blev også gennemført. 

Kort orientering omkring foreningens økonomi 

Der er 5 restancer og ellers er økonomien, som forventet.  

Kort orientering om containerne. 

Der er fortsat god brug af containerne. I weekenden den 3. og 4. september 2016 er 

der igen opstillet containere til haveaffald.  

Orientering om badebro og evt. oplæg til generalforsamling om 

beslutning af tilskud 

Der er nu igen kommet gang i snakken om etablering af en badebro. Kommunen er 

villig til at søge om tilskud i forskellige fonde (Friluftsrådet og andre). Bestyrelsen er 

indstillet på at give et tilskud på DKK 10.000,-, hvis det kommer dertil. 

Nabohjælp er halvt i gang. Drøftelse og beslutning om den videre 

aktivitet 

Skiltene er på plads. Næste skridt er at få medlemmerne med på ordningen. 

Der skal her i udarbejdes en mail til medlemmerne om Nabohjælp. Bestyrelsen 

opfordrer medlemmerne til at registrerer sig hos Nabohjælp. Mailen udarbejdes af 

Henrik. N. Knudsen og Gert Thomsen. 
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Regnvandsproblemet – Nu sker der noget. Henrik orienterer også 

om stormøde. 

Kommunen inviterer til en workshop med kommunen og Furesø Egedal Vandforsyning 

onsdag den 28. september 2016. Bestyrelsen har fået tilsendt en rapport om lokal 

afledning af regnvand fra Niras. Rapporten vil blive gjort tilgængelig for medlemmerne 

enten ved en mail eller ved brug af hjemmesiden. Det er vigtigt, at medlemmerne 

deltager i workshoppen. 

DR TV søger emner til nabostridigheder. 

Bestyrelsen er ikke bekendt med nogen, der kan stille op til dette på TV. 

Trafik på Mosevej vanskeliggøres af biler parkeret på vejen. 

Henstilling til Mosevej 6 om at få indrettet parkeringspladser på 

grunden. Tilsvarende henstilling til hjørnet Mosevej og 

Søndersøvej og Mosevej og Søndergårdsvej om 

fremkommelighed. 

Formanden udarbejder en skrivelse til de tre medlemmer om problemstillingen. 

Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde. 

Næste mødeer lørdag den 1. oktober 2016 kl. 10.00. 

 

 


