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Referat af bestyrelsesmøde den 23. marts 2022 kl. 19.00 hos Børge (116)  
 
 
Deltagere Henning (114), Børge (116), Klaus (112), Hanne Moos (142) og Hanne Henriksen (124).  
Klaus (112) blev valgt som referent. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2022-01-26 
2. Referat fra generalforsamling 2022-02-23 
3. Konstituering af bestyrelsen 
4. Afmærkning af P-pladser 
5. Nabo forening/affaldssortering 
6. Grantræer på det nordlige torv 
7. Regnvand ved DP 140 
8. Havedag 7. maj 
9. Næste møde 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2022 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 
 
2. Referat fra generalforsamling 23. februar 2022 
Referatet blev taget til efterretning. Bestyrelsen vil sikre opfølgning på resultatet af generalforsamlingen. 

 
3. Konstituering af bestyrelsen 
Efter et velkommen i bestyrelsen til Klaus, konstituerede bestyrelsen sig ved at fordele arbejdsopgaver som 
følger: 
 
 
Opgave Ansvarlig 
Kontakt til Furesø Kommune Henning (114) 
Legeplads Henning (114) 
Hjertestarter Hanne Moos (142) 
Kontakt til nabogrundejerforeninger  Henning (114) og Børge (116) 
Festudvalg Klaus (112) 
Hjemmeside / webmaster /lokalebooking Henning (114) 
Haveudvalg Hanne Moos (142) 
YouSee Teknik Klaus (112) 
Græsslåning Hanne (124) 
Kasserer / bank Hanne (124) 
YouSee økonomi Hanne (124) 
Forsikringer Hanne Moos (142) 
Kontakt til Parcelhusejernes Landsforening  Hanne Moos (142) 
Snerydning Børge (116) 
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4. Afmærkning af P-pladser  
Steffen (118) vil sikre opmærkning af parkeringspladser i overensstemmelsen med beslutningen på 
generalforsamlingen og i samarbejde med bestyrelsen. 

 
5. Naboforening /Affaldssortering 
Furesø kommune har sendt Forslag til Regulativ for sortering af husholdningsaffald i offentlig høring.       
Det nye regulativ beskriver, hvad borgere og grundejere skal gøre.  Da dette vil betyde flere affalds-
beholdere for den enkelte parcel, foreslås et fælles høringssvar til kommunen i samarbejde med vores 
naboforening med henblik på at etablere fælles containere ved de nuværende flaske- og papircontainere  
v/ indkørslen til Dalsø Park.  

Vi ønsker ikke placeret affaldsopsamling på vores fællesarealer, stier eller p-pladser. 

 
6. Grantræer på det nordlige torv 
Et af grantræerne på det nordlige torv er ved at vælte. Træet skal fældes og stubben trækkes op.               
Det forventes at der vil blive plantet et nyt træ til efteråret. 

 
7. Regnvand ved DP 140 
Regnvandsbrøndene skal oprenses og det vil ske på førstkommende havedag, d. 7. maj.                               
Ole Andersen (132) stiller velvilligt sin kloakrenser til rådighed. 

 
8. Havedag 7. maj 
Den kommende havedag lørdag, den 7. maj afholdes som planlagt. Der vil blive serveret en sandwich til 
frokost samt drikkevarer som sædvanligt. Hanne (124) vil udsende en mail for at indhente tilmeldinger. 

 
9. Næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt hos Klaus (112) den 3. juni 2022, kl. 15. 
 


