
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 29. august 2022 kl. 15. 
Deltagere Henning (114), Børge (116), Hanne Henriksen (124) og Hanne Moos (142). Afbud fra Klaus (112). 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 3. juni 2022.                                                                                                                    
Referatet godkendt. 

2. Havedage.                                                                                                                                                                                                                  
Haveudvalget har 28. aug. 2022 gennemgået området og listet opgaver for den kommende havedag den    
3. sept. 2022. 13 parceller er tilmeldt havedagen.  Bestyrelsen sørger for drikkevarer i dagens løb. 
Deltagerne medbringer selv drikkevarer til spisningen. 

3. Fremtidig vedligeholdelse af vores fællesarealer.                                                                                                                                             
På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen tage spørgsmålet op om vedligeholdelse af 
fællesarealerne ved købt arbejdskraft.  

4. Ejerskab til matr. nr. 13-o Kirke Værløse. 
Bestyrelsen anmodede medio 2021 Furesø Kommune om afklaring af ejerforholdet. På grund af 
modstridende oplysninger fra kommunen har bestyrelsen adskillige gange mundtligt og skriftligt rykket for 
svar. Det resulterede i et møde den 27.6.22 med bl.a. Dorrit Jakobsen Gundstrup. Bestyrelsen har imidlertid 
hverken modtaget referat af mødet eller endelig afklaring af ejerforholdet. Såfremt en fornyet rykker ikke 
giver resultat medio september, vil bestyrelsen rette direkte henvendelse til direktør Klaus Torp. 
 
5. Afmærkning af P-pladser. 
Den afsluttende afmærkning p-pladser afventer kommunens svar på ejerskab, jfr. pkt. 4. 
 
6. Hjertestarterkursus. 
Bestyrelsen udsendte 12. juni 2022 en elektronisk instruktion i førstehjælp og brug af hjertestarter.  
Enkelte har ønsket et egentligt kursus. Bestyrelsen vil derfor primo september rette henvendelse til 
grundejerforeningens medlemmer for at få afklaret, om der er en bredere interesse for afholdelse af et 
kursus i førstehjælp og benyttelse af hjertestarteren. Svarfristen bliver 1. oktober og bestyrelsen forventer 
mindst 8 interesserede for at et kursus afholdes. 
 
7. Affaldssortering. 
Furesø kommune har på byrådsmøde den 29. juni 2022 vedtaget et nyt regulativ for husholdningsaffald. 
Det indebærer, at den fælles ansøgning fra Parcelforeningen Dalsø Park og Grundejerforeningen Søgården 
om etablering af en fælles affaldssamlestation i Dalsø Park ikke er imødekommet. Bestyrelsen har herefter 
taget til efterretning, at den enkelte parcel selv må klare placeringen af affaldsspande på egen parcel. 
Antallet af spande kan reduceres i samarbejde med naboparcellerne, og der kan vælges mindre affalds-
spande. Ordningen forventes iværksat i 2023. 
 
8. Snerydning 
Bestyrelsen har sammen med Parcelforeningen Dalsø Park indhentet tilbud på snerydning. For Grundejer-
foreningen Søgården lyder tilbuddet på 22.500 kr. årligt. Bestyrelsen har besluttet ikke at entrere om fast 
snerydning, men i stedet at entrere ad hoc om snerydning – I de seneste 12 år har udgiften i vores forening 
beløbet sig til i alt 15.620 kr. 
 
9. Info omkring Onefiber – fibernettilslutning. 
Grundejerforeningen Søgården er ved en fejl ikke blevet orienteret om gravearbejdet. 
Bestyrelsen sender en skriftlig orientering ud til alle foreningens medlemmer. 
 
10. Næste bestyrelsesmøde m.m. 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag den 10. november 2022 kl. 19.30 hos Hanne Moos (142). 
Generalforsamlingen i 2023 er aftalt til fredag, den 24. februar 2023 kl. 19.00. Lokale er reserveret. 
 
Den 30. aug. 2022  /  Hanne Moos (142) 


