Grundejerforeningen Søndersøhaven
Dalsø Park, 3500 Værløse.

28. september 2007
Refererat af bestyrelsesmøde den 27. September 2007
Deltagere: Poul Grouleff (PG) Bjarne Jacobsen (BJ) Ole Christiansen (OC) Hanne Bendsen (HB)
Lone Røhmann (LR)
1. Valg af ordstyrer
BJ blev valgt
2. Valg af referent
LR blev valgt
3. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt
4. Nyt fra formanden
PG havde fået tilsendt et orienterende brev vedr. TV/antenne anlæg
PG undersøger denne mulighed nærmere.
Ændring af navne / nye navne på postkasser betales af ejerne – LB i 17B har formularer til
rekvirering af bogstaver.
PG havde fået en forespørgsel på evt. økonomisk støtte til sommerfesten fremover.
Dette blev drøftet, og man enedes om at vurdere hver enkelt forespørgsel – når der sker
henvendelser ang. div. arrangementer.
Afmærkningspæl ved vejbump er væltet – PG kontakter kommunen om en evt. ny pæl.
5. Nyt fra udvalgene
BJ har fået opdateret vor hjemmeside for kr. 1.159,- dette er en engangsforeteelse.
BJ undersøger om der kan oprettes links fra netsiderne ”boligsiden” og ”Dalsø Park” til vor
hjemmeside.
BJ mener, at vi behøver 2 best. medlemmer mere af hensyn til arbejdet i udvalgene.
Vi er obs. på at dette kan kræve en vedtægtsændring (generalforsamlingsbeslutning)
Ændring af vor TV-Pakke blev atter drøftet – men vi afventer evt. nyt fra TDC.
LR orienterede om økonomien.
Det ser ud til at vi er likvide nu – så vi har mulighed for at afsætte det budgetterede beløb til
opsparingskontoen.
To ejere mangler stadig at betale den nye postkasse. Der er sendt påmindelser ud.
HB træder ind i grønt udvalg
OC undersøger hvornår og hvordan vore coronasterbede skal beskæres/klippes.
6. Øvrige sager – ingen
7. Eventuelt
Vi debatterede div. klager fra beboere – vi har ingen sanktionsmuligheder over alm. kiv.
Vi foreslår at beboerne indbyrdes prøver at løse evt. problemer.
BJ orienterede om at stierne på østsiden af bebyggelsen (kommunens ansvar) bør rettes op.
Kommunen kontaktes.
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 6. december 19:30 hos Poul Grouleff.
Lone Røhmann

