Grundejerforeningen ”Søndersøhaven”
Dalsø Park, 3500 Værløse.

27. oktober 2006

Referat af bestyrelsesmøde 26. Oktober 2006
Deltagere: Poul Grouleff (PG) Bjarne Jacobsen (BJ), Ole Christiansen (OC),
Ulla Nielsen (UN), Lone Berg (LB), Lone Røhmann (LR),
Afbud: Charlotte Kring (CK)

1. Valg af ordstyrer
PG blev valgt til ordstyrer.

2. Valg af referent
LR blev valgt som referent.

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt – dog ændrede vi lidt på dagordenen, så vi fremover har ”valg af
referent som punkt 2” og punkt 4 ”bestyrelsen generelt udgår”, da dette overlapper punkt 5
”nyt fra udvalgene”. CK havde sendt en e-mail med afbud og en kommentar til vor
beslutning om at give vin til de flittige ”lokale” gartnere. Dette vil blive drøftet næste gang
CK deltager.

4. Nyt fra Formand
PG havde fået et tilbud fra vor gartner Fl. Andersen vedr. snerydning u/saltning.
se ”nyt fra udvalgene”

5. Nyt fra udvalgene
PG hade kontaktet TDC vedr. Web-speed, da flere beboere har efterlyst dette.
TDC har oplyst at der p.t. ikke er nogen ny udvikling lige om hjørnet.
Også Nesa er blevet kontaktet og oplyser, at man afventer udviklingen de næste 1-2 år.
Konklusionen er, at beboere, som ønsker en anden installation til nettet – selv må kontakte
TDC.
PG oplyste at tilbud på snerydning u/salt er kr. 485,- pr. gang
OC har haft kontakt med vor gartner vedr. grundigere vedligeholdelse og
ukrudtsbekæmpelse.
Gartner oplyser at ukrudt kun kan holdes nede ved sprøjtning.
OC indhenter nye samlede tilbud fra andre på beskæring, vedligeholdelse og snerydning
BJ har nu fået etableret vor hjemmeside – MEGET flot og god.
BJ har som den eneste sørget for annoncører til denne hjemmeside til en pris af kr. 2.000,/år
BJ efterlyser nye annoncører på vor hjemmeside.
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UN kontakter Værløse Byggemarked og LR kontakter Jan Hansen VVS.
BJ foreslog også, at vi kunne bruge hjemmesiden som kontaktformidling medlemmerne
imellem.
Hvis nogen skulle ønske en plads på forsiden – er prisen kr. 3.000,-./år
BJ kontaktes vedr. opfølgning på nye annoncører
UH efterlyste rette farvekombination til vort træværk.
Denne findes allerede hos Værløse Byggemarked
Vi drøftede forskelligheder i træfarver: vejr, vind m.m er bl.a. årsag til forskellighederne
Vi drøftede igen vedligeholdelse af forhaverne, vi blev enige om at inddrage disse
brugsrettigheder, hvis arealerne ikke vedligeholdes.
Også tagsten blev drøftet med henblik på senere udskiftning og LB oplyste, at den type tegl
der er på vore huse stadig findes
Alternativt findes røde vingetegl – kan evt. afgøres på en generalforsamling.
BJ og UN ønsker stop for etablering af flere brændeovne i vor bebyggelse, da husenes
placering gør at røgen generer mere end almindeligt i vort område ifølge BH.
Det kræver en vedtægtsændring – hvilket derfor må afgøres på generalforsamlingen.
LR oplyser, at der stadig mangler én kontingentbetaling for 1. halvår 2006 – trods flere
skriftlige henvendelser er der intet sket. LR prøver en sidste gang telefonisk ellers sendes
sagen til inkasso.
LB samt Per Bonke har fundet frem til vor ny postkassemodel.
Det er en galvaniseret stålmodel af 2mm tyk plade og prisen er 1.950.- eks. moms.
PB vil orientere om denne model på vor kommende generalforsamling.

6. Øvrige sager
Intet at bemærke.

7. Evt.
LR har købt vin til Kirsten og Åge som tak for deres store ”gartner indsats”
PG/LB Generalforsamlingslokale bestilles allerede nu til marts måned

Næste bestyrelsesmøde:
Torsdag den 23.11.06 kl.19.30 hos Lone Berg, Dalsø Park 17 B

Med venlig hilsen
Lone Røhmann

