Grundejerforeningen Søndersøhaven

29.09.2010

Dalsø Park, 3500 Værløse
Referat af bestyrelsesmøde den 28 september 2010
Deltagere: Ulla Nielsen (UN) Ole Christiansen (OC) Henning Stieper (HS) Lone Berg (LB) Lene Stoltze (LS)
Jørgen Rasmussen (JR).
1. Valg af ordstyrer
JR blev valgt
2. Godkendelse af referat
Referatet fra sidst er undervejs og godkendes på næste møde.
3. Nyt fra formanden
UN orienterede om de igangværende arbejder med de nye antennekabler fra YouSee. UN og LB har
brugt mange timer på koordinering og løsning af diverse problemer, men nu ser indsatsen efterhånden
ud til at bære frugt. I løbet af få dage vil de sidste beboere være tilsluttet det nye net. Alle har også nu
betalt tilslutningsudgifterne til foreningen. Fra 1.10.2010 vil vi alle være på ”egen boldgade” overfor
YouSee, men kan så også frit vælge programpakker m.m.
4. Nyt fra udvalgene
Økonomiudvalget: LB berettede om vores økonomi – og den ser ud til at være ganske god.
5. Øvrige sager
- JR gjorde opmærksom på, at træerne/buskene på højre side af udkørselen fra den nordlige P-plads bør
beskæres. UN ringer og be’r kommunen om det, da det er deres område.
- Det blev foreslået, at vores fælles hække klippes 2 gange om året. Gartnerarbejdet drøftes videre på
næste møde.
- Vippen på legepladsen er også snart tjenlig til udskiftning. Næste sommer.
- Singels/stenbedene bl.a. på den nordlige P-plads men også andre steder langs husene trænger til
lugning. Det skal overvejes om man kan lægge en sort plastikmembran (stop ukrudt) under stenene
eller om man skulle fjerne stenene og lave et egentligt bed med græs, trædebregner eller anden og lav
og langsomt voksende beplantning.
- Der blev foreslået en fælles arbejdsdag/miljødag til foråret. Arbejdsindsatsen skal være overkommelig,
det er ligeså vigtigt at satse på det sociale samvær. Dato aftales på næste møde.
- Der skal udarbejdes nye vedtægter til næste generalforsamling.
6. Evt.
Næste møde torsdag den 25 nov. 2010 hos Henning Stieper i nr. 89 kl. 19.00
Referent H. Stieper

