GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERSØHAVEN
Værløse den 26. april 2019

REFERAT BESTYRELSESMØDE DEN 24. APRIL 2019
Afholdt Dalsø Park 77.
Deltagere: Søren Bostrup-Sørensen(SBS), Lisa Marie Hoppe(LMH), Kim Hendrup(KH),
Jørgen Rasmussen(JR) og Ole Hjorth(OH)
Dagsorden:
1. Som referent SBS og som ordstyrer OH.
2. Referat fra seneste møde 7 januar 2019 blev enstemmigt vedtaget
3. Det blev besluttet, at udarbejde et svar til medlem, der havde sendt end
forespørgsel til bestyrelsen dateret den 25. marts. (Navn tilbageholdes af
diskretionshensyn). Når svar er godkendt af bestyrelsen ved rundsending, vil
det blive behørigt underskrevet og sendt til det pågældende medlem.
4. LM påtog sig opgaven at tale med potentielle 2. suppleanter til bestyrelsen.
JR vil komme med forslag til suppleanter som revisorer.
Det blev aftalt, at vi også fremover vil indbyde suppleanter til at deltage i
udvalgte bestyrelsesmøder.
5. SBS indkalder til et møde i gruppen, som skal kigge på løsninger omkring
affalds-sortering for vor bebyggelse.
a. Gruppen, der indbydes er:
i. Jacob Hoppe
ii. Peter Skov Hansen
iii. Lars Klarskov Jensen
iv. Fra bestyrelsen deltager indtil videre OH & SBS
Første møde vil fokusere på, hvilken opgave gruppen skal løses og rammerne
for dette.
6. SBS har opdateret foreningens ordensreglement, som efter korrekturlæsning af
den øvrige bestyrelse vil blive lagt op på hjemmesiden. KH sørger for opdatering
af hjemmesiden.
7. Opstilling af regnskab efter kommentarer på generalforsamling blev drøftet, og
JR tager en snak med fagkyndige, men ellers enighed om at regnskabet i øvrigt
opfylder de normale krav.

8. Fælles arbejdsdag vil blive afholdt den 7 september 2019.
a. OH og KH gennemgår bebyggelsen, og fastsætter arbejdsopgaver
b. Endelig planlægning på næste bestyrelsesmøde.
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9. LMH koordinerer og gennemfører indkøb og opsætning af legehus på pladsen
ved transformatorstationen
SBS sørger for at plasten på gyngerne fornys, så de ikke fremstår ”klistrede”.
10.Hjertestarter opfølgningskursus gennemføres eventuelt til efteråret, dersom
tilslutning er stor nok.
11.Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til datalovgivnings politik. De
nødvendige dokumentet vil blive lagt på hjemmesiden af KH.

12.Vi vil rykke Radius for betaling af hæk ved transformatorstation, da de ikke har
reageret på vore henvendelser.
13.Da der ikke er nyt i sagen om rotteforekomst, lukkes sagen.

14.KH sørger for indkøb af en 6 meter stige, efter at have kontrolleret der er plads
til at hænge denne på den anviste plads.
Når stige er indkøbt vil vi tilbyde nøgler til stige-låsen.
15.Boremaskinen er kommet til veje, og JR har tilbudt at stå for administrationen af
denne.
16.Bestyrelsen blev forelagt en løsning for vedligeholdelse af bebyggelsens
udendørs Albertslund lamper. Der var enighed om at løsningen var ganske pæn,
men da den ikke har samme fremtræden, som en original lampe, skal et skifte
godkendes på en generalforsamling, da belysning ikke kan ændres i henhold til
vedtægterne.

17.Bestyrelsen drøftede derefter tiltag i forbindelse med henvendelser omkring
”brud” på vedtægter og ordensreglement, og i første omgang skrives til de
pågældende.
18.Næste bestyrelsesmøde 24. juni 2019.

Med venlig hilsen
Søren

