Grundejerforeningen Søndersøhaven

15.06.2011

Dalsø Park, 3500 Værløse

Referat af bestyrelsesmøde den 15 juni 2011
Deltagere: Ulla Nielsen (UN) Ole Christiansen (OC) Henning Stieper (HS) Lone Berg (LB)
Jørgen Rasmussen (JR).
Afbud fra:

Bjarne Jacobsen
Pernille P. Søderberg

1. Valg af ordstyrer
OC blev valgt
2. Godkendelse af referat
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
3. Nyt fra formanden
Vedrørende Nordvolden arbejdes der stadig på en afklaring af ejerforholdet – og hermed
vedligeholdelsesforpligtelsen. Opfølgende og forhåbentlig afklarende møde med kommunen sker
senere på sommeren.
Ulla og Lone har fået kontakt med en ”altmuligmand” der for 250 kr./time excl. moms vil arbejde for os.
De holder møde med ham i næste uge for at få en aftale i stand.
4. Nyt fra udvalgene
Økonomiudvalget:
LB orienterede om at foreningens økonomi er ok.
Alle forhold med DONG er afsluttet.
Stadig for mange, der skal rykkes for kontingent (11 stk.). Unødvendigt ekstraarbejde for
kassereren. Vi overvejer, om der fremover skal gøres brug af et passende rykkergebyr, med
hjemmel i vedtægterne.
Legepladser:
Vippen var nedbrudt og er blevet fjernet.
Sandkassen mod syd klarede ikke denne vinter, men er nu blevet udskiftet. Den ny er
placeret på vippens gamle sted med fliseplads under.
Det overvejes også at forny sandkassen mod nord.
Legehuset står lidt endnu, men påregnes fjernet til næste forår.
5. Øvrige sager
Velkomsthilsen: Lone har foreslået, at der til nytilflyttere sendes en lille velkomsthilsen fra
Grundejerforeningen. Heri vil man andet få at vide hvad Grundejerforeningen kan tilbyde,
men også, hvad der forventes af beboerne under henvisning til hjemmesiden. Dog vil det nok
være en god ide at vedlægge et sæt ordensregler.
Gode ideer til brevet fra bestyrelsen gives til Ulla.

Forbilleder: Vi bruger jo megen tid i bestyrelsen på at diskutere netop overholdelse af
ordensregler og passende hensyntagen til helheden. Mange kører her tilsyneladende deres
eget løb – men noget af det kan måske undskyldes med uvidenhed.
Ulla foreslog, at vi på næste generalforsamling kunne vise en lille billedsamling på
videoprojektor – billeder optaget rundt om i bebyggelsen – skønne som mindre skønne. Ikke
for at navnsætte ”sorte får”, men for at vise steder der kunne danne forbillede for andre.
Ukrudt m.m. Henning foreslog, at hvert ”gårdområde” passer deres egne arealer. Primært
luger for ukrudt, men også andre mindre finish opgaver, der kan løfte hele området. Og
endelig også på grund af arbejdsfællesskabets sociale værdi.
Alle områder behøver ikke mødes samme dag.
Der skal tænkes lidt over, hvor store områderne skal være og hvor meget det er realistisk at
gabe over – om nogle beboere komme i 2 grupper o.s.v. Vi tænker lidt videre over ideen.
6. Evt.

Næste møde mandag den 15 september 2011 hos Ole Christiansen i nr.5B kl.19.30

Referent H. Stieper

