Grundejerforeningen Søndersøhave

20.11.09

Dalsø Park, 3500 Værløse
Referat af bestyrelsesmøde den 19november 2009
Deltagere: Ulla Nielsen ( UN ) Ole Christiansen (OC) Henning Stieper (HS) Lone Berg (LB) Lone Røhmann
(LR) Jørgen Rasmussen ( JR ), Lene Stoltze ( LS )
1. Valg af ordstyrer
UN blev valgt
2. Valg af referent
HS blev valgt
3. Godkendelse af referat
Referatet fra sidst blev godkendt.
4. Nyt fra formanden (UN )
Nr. 47A har haft indbrud i sin bil primo nov. Den var parkeret på den nordlige P‐plads. Overvågning af
vores bebyggelse blev drøftet. Der er 6 indgangssteder i så fald. LB indhenter tilbud eller prisoverslag.
UN underretter ejeren om dette.
Opgravningen ved Kirsten og Bjarne Jacobsen reetableres med hækplanter. Ej med singels.
UN har fået tilbud fra YouSee. Prisen for at forny vores anlæg, så det i princippet forbliver som nu, er på
548.000 kr. incl. moms. d.v.s. 7.306 kr./bolig. Alternativt kan de tilbyde den individuelle løsning
således, at hver bolig betaler en tilslutningsafgift på 2640 kr., man kan så frit vælge den
”programpakke” man ønsker. Månedsprisen her går fra ca. 150 til 400 kr. Hertil kommer et mere
udefineret stykke ledning fra ”grundgrænse til husmur” som man selv skal etablere. Der var nok
overvejende stemning for den individuelle løsning, når det bliver aktuelt. Antenne‐ udvalget holder
møde i nær fremtid med henblik på fremlæggelse af emnet på generalforsamlingen.
5. Nyt fra udvalgene
Teknisk udvalg: vedr. Antenne ‐ Se pkt.4
Økonomiudv.: Økonomien er fin, siger LR. Der mangler stadig indbetaling fra 3 boliger.
En gang om året bør et af bestyrelsesmøderne være et budgetmøde.
Fællesarealudv.: Beskadiget mål på fodboldbanen fjernes af JR. Nyt mål købes til foråret.
HS har repareret kæden på gyngen og skiftet sæderne (dækkene).
Legepladserne: Så længe der ikke er større behov prioriteres legepladsen i den
sydlige ende. Her fastholder vi en gynge, en vippe og en sandkasse.

Redskaber og legehuset i den nordlige ende fjernes, når de ikke er forsvarlige
mere. Sandkassen bibeholdes dog. Hvis børne – og børnebørnebestanden
ændres, tilpasses legepladserne selvfølgelig. Måske bør henlægges 5‐10.000
pr. år til vedligeholdelsen og evt. fornyelse.
OC køber bor til boremaskinen. 6,8 og 10mm.
6. Øvrige sager
HS undersøger om generalforsamlingen kan holdes i Værløse Kirke ligesom sidste og om det kan blive
tirsdag den 16.3 (uge 11).
7. Evt.:

Næste møde mandag den 11 januar hos Jørgen Rasmussen i 7B kl.19.30

