Grundejerforeningen ”Søndersøhaven”
Dalsø Park, 3500 Værløse.

Referat
fra
bestyrelsesmøde den 27.04.2006
Deltagere.................: Poul Grouleff (PG)
Lone Røhmann (LR)
Lone Berg (LB)
Ulla Nielsen (UN)
Bjarne Jacobsen (BJ)
Afbud ......................: Ole Christiansen (OC)
Charlotte Kring (CK)
Referent ..................: Bjarne Jacobsen

1. Valg af ordstyrer:
PG Blev valgt til ordstyrer.
2. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde:
UN og OC har ikke afholdt møde med Lars Jokumsen i nr. 101.
UN foreslog, at de går en tur rundt i bebyggelsen for at se om der i øvrigt er uberettiget
anvendelse/påtaleberettigede forhold vedr. anvendelse af fællesarealer foran husene/lejlighederne.
UN og OC aflægger orientering herom på næste møde.
Bestyrelsen drøfter på næste møde fastlæggelse af retningslinier for eventuel anvendelse af
fællesarealer foran husene/lejligheder, herunder udarbejdelse af forslag til vedtægtsændring.
Vedtægtsændringen bør endvidere indeholde bestemmelse om opsætning/udskiftning af udvendig
lampe(r) og postkasse (fabrikat, type og farve).
3. Nyt fra Formanden:
PG fremviste brev fra medlem om ansøgning til Værløse Kommune for etablering af boldbane på
kommunens areal nord for bebyggelsen. Vi afventer kommunens svar herpå. Hvis der etableres
boldbane drøftes opsætning af skiltning på fælles-/P-arealer med ”Leg og boldspil forbudt”,
ligesom eventuel bestemmelse herom indarbejdes i Vedtægter.
4. Bestyrelsen, generelt:
BJ har udarbejdet medlemsfortegnelse. Sendes til LR.
LR meddeler BJ når nye medlemmer/ejerskifte, med angivelse af overtagelsesdag. BJ vil herefter
udlevere CD-rom til nye ejere.
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Gebyr for oplysninger til ejendomsmæglere/advokater m.fl. udgør 1.000,00 kr. Oplysningerne
fremsendes på CD-rom med eventuelle supplerende bemærkninger for den konkrete forespørgsel.
5. Nyt fra udvalgene:
Teknisk udvalg .......: LB har afholdt møde med Per Bonke vedr. postkasser.
Teknisk udvalg .......: PG undersøger muligheder for ny tagbeklædning (fabrikat, type og farve).
Sekretær ..................: LB har udarbejdet organisationsplan. Tilrettes som aftalt og udsendes til
bestyrelsen.
Fællesarealer...........: Hanne Bendsen spørges om deltagelse.
Kirsten Jacobsen deltager.
6. Øvrige sager:
LB Parkeringsproblemer ved fortovskant.
7. Eventuelt:
Intet at bemærke.
Næste bestyrelsesmøde:
Torsdag den 31.05.06 kl. 19,30 hos Ole Christiansen, Dalsø Park 5 B.

Referent:
Bjarne Jacobsen
Dalsø Park 57
Tlf. 44 48 61 49

