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Referat af bestyrelsesmøde fredag den 3. juni 2022 kl. 15.00   

Deltagere: Henning (114), Klaus (112), Hanne Moos (142) og Hanne Henriksen (124). Afbud fra Børge (116). 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 23. marts 2022 
Referatet godkendt. 
 

2. Havedage 
På forårets havedag, den 7. maj 2022, var tilmeldt 9 parceller. Dagen forløb godt, der blev klippet, ordnet 
kanter, ryddet op og afklip kørt på genbrugspladsen. Endvidere blev kloakker foran nr. 140 oprenset.  
Legeredskaber blev efterset og en stabilitetsbjælke på gyngestativet blev udskiftet. Et grantræ ud for nr. 
122 vil blive fældet inden Skt. Hans, og grenene lagt på bålet. 
 
Efterårets havedag er fastlagt til lørdag, den 3. september 2022.  
Vi håber, at endnu flere parceller kan deltage på efterårets havedag. 
 

3. Skt. Hans bål 
Foreningen vil også i år samle til Skt. Hans bål på marken. Bålet vil blive tændt den 23/6 kl. 21.30. 
Fra den 15. juni 2022 må vi alle gerne lægge hækafklip, grene, buske o.lign. på Skt. Hans bålet. 
 

4. Ejerskab af matr.nr. 13-o Kirke Værløse (veje, stier og fællesareal) 
Bestyrelsen har henvendt sig skriftligt til kommunen adskillige gange for at få en afklaring af ejerforholdene 
til matr.nr. 13-o Kirke Værløse m.m. Det er netop lykkedes af få accept til et møde med kommunen, som 
forsøges afviklet i denne måned. 
  

5. Afmærkning af P-pladser 
Afmærkning af P-pladser på kantsten og 15-20 cm ud på asfalten afventer vort møde med kommunen, jfr. 
ovenstående. Når en godkendelse foreligger, vil afmærkningen gå i gang. 
 

6. Hjertestarterkursus 
På generalforsamlingen udtryktes et ønske/behov for et genopfriskningskursus i brug af hjertestarteren. 
Der findes instruktioner til brug af hjertestarter og i førstehjælp på nettet. Bestyrelsen udsender en særskilt 
mail herom til medlemmerne.  
 

7. Affaldssortering 
Med henvisning til vort referat af 23. marts vil vi udsende til medlemmerne en kopi af det høringssvar, som 
i samarbejde med nabogrundejerforeningen blev sendt til Furesø kommune den 3. april 2022. 
 

8. Fjernvarme/Forslag til Varmeplan 2022 
Furesø kommune og Vestforbrændingen holdt et borgermøde i maj måned, hvor planer for 
fjernvarmeudbygningen i Værløse blev gennemgået. Fjernvarmeplanerne kan følges dels på Furesø 
kommunes hjemmeside og på Vestforbrændingens hjemmeside. Planerne vil løbende blive opdateret. 
 
Vi følger udvikling af varmeplanen de kommende år, også i samarbejde med nabo-grundejerforeningen. 
 

9. 'Udviklingsplan for kollektiv trafik' i høring 
Furesø Kommune og Movia har udarbejdet en udviklingsplan for kollektiv trafik, som nu er sendt i høring. 
Bestyrelsen vil, i samarbejde med vor Naboforening, udarbejde et høringssvar og koncentrere os specielt 
om den nærtliggende Flyvestation og buskørsel på Perimetervej.  
 

10. Næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag, den 23. august 2022 kl. 17.00 hos Hanne Henriksen (124). 


