Grundejerforeningen ”Søndersøhaven”
Dalsø Park, 3500 Værløse.

25.01.2007

Referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2007
Deltagere: Bjarne Jacobsen (BJ), Ole Christiansen (OC), Lone Berg (LB),
Ulla Nielsen (UN), Lone Røhmann (LR)
Fraværende: Poul Grouleff (PG) Charlotte Kring (CK)

1. Valg af ordstyrer
OC blev valgt til ordstyrer.

2. Valg af referent
LR blev valgt som referent.

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.

4. Nyt fra Formand
LB fremlagde i formandens fravær ”nyt fra formanden”.
Ordensregler skal tilrettes – hvilket LB sørger for med hjælp fra os andre i bestyrelsen.
Brev fra kommunen vedr. fællesarealer blev drøftet.
Stolpe på fødevejen til bebyggelsen er væltet af vor renovationsvogn, renovationsfirmaet
erstatter og sørger for opsætning af denne..

5. Nyt fra udvalgene
BJ efterlyste effektuering af vore planlagte vedtægtsændringer - år 2007 vil derfor stå i
”vedtægternes tegn”, så disse ændringer er klar til generalforsamlingen i marts 2008.
OC oplyste at vor gartner har solgt sit firma til nye og yngre kræfter, som overtager i
nærmeste fremtid.
OC kontakter dem vedr. beskæring af vore træer nu, samt ”hængende haver” på murene til
ramperne.
LR: Økonomien ser på nuværende tidspunkt ud til at være god med overskud til opsparing.
LR oplyste at 7 boliger stadig ikke har betalt kontingent for 2. halvår.
Disse vil blive kontaktet af LR og skal bringes i orden snarest.
Hvis ikke - sendes de til inkasso.

6. Øvrige sager
LB fremlagde overslag fra Johs. Fogh på nye postkasser. ”Lampas” & ”Mefa”
Vi blev enige om at Mefa er mest relevant – pris ekskl. opsætning + navn & husnummer –
kr. 499,- ved storkøb.
Denne postkasse samt tilbud vil blive fremlagt på generalforsamlingen den 20. marts 2007.
Desuden vil et forslag om betalingsform af de nye postkasser også blive fremlagt.
Næste møde den 22-02-2007 kl. 19:30 hos BJ
Lone Røhmann - referent

