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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 30. november 2021 kl. 14.00   
Deltagere Henning (114), Børge (116), Stephen (118), Hanne Moos (142) og Hanne Henriksen (124).  
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. maj 2021 
Referatet godkendt. 
 
2. Konstituering 
Efter et ”Velkommen i bestyrelsen” til Hanne Moos (142), blev foreningens ansvarsområder fordelt som 
følger: 
 

Kontakt til Furesø Kommune Henning (114) 
Legeplads Henning (114) 
Hjertestarter Henning (114) 
Kontakt til nabogrundejerforeninger Henning (114) og Børge (116) 
Festudvalg Børge (116) 
Hjemmeside / webmaster /lokalebooking Stephen (118) 
Haveudvalg Stephen (118) 
YouSee Teknik Stephen (118) 
Græsslåning Hanne (124) 
Kasserer / bank  Hanne (124) 
YouSee økonomi Hanne (124) 
Vedtægter Hanne (124) 
Forsikringer Hanne Moos (142) 
Kontakt til Parcelhusejernes Landsforening Hanne Moos (142) 
Snerydning Hanne Moos (142) 
  

 
 
3. Regnvand/skybrud/kloakproblemer v/ nr. 140 
Esben Bilenberg (140) har kontaktet bestyrelsen ang. risiko for oversvømmelse foran nr. 140 ved kraftige 
regnskyl og skybrud. Esben Bilenberg har også kontaktet Furesø kommune. Bestyrelsen tager kontakt til 
Esben Bilenberg (140) med henblik på mulige løsninger.  
 
Til referat tilføjes, at Furesø kommune (Vej- og Park afdelingen) har aftalt en besigtigelse/vurdering af 
forholdene på stedet. Bestyrelsen deltager i besigtigelsen. 
 
4. Cyklister/Cykeltrafik 
Bestyrelsen har både i 2020 og 2021 modtaget henvendelser fra medlemmer ang. generende cykeltrafik-
/mountainbikere. Vi har skrevet og snakket med Furesø kommune om problemet, og vi kan ikke gøre mere.  
 
Cykeltrafik er ikke et grundejeranliggende - ej heller et bestyrelsesanliggende. 
 
Vejen frem må være at få cykelklubber og deres medlemmer til selv at gøre noget .. for at vise hensyn.  
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5. Ladestandere 
Jfr. pkt. 7.a i referat fra generalforsamlingen 2021 om etablering af ladestandere, specielt for beboerne i 
Sørækken: 
 
Bestyrelsen har deltaget i 2 møder i november - afholdt af Furesø Kommune.  
 
Konklusion fra mødet afholdt 3/11 2021 ang. opstilling af ladestandere på offentlig eller privat fællesvej:  
 Hvis der er interesse for opsætning af fælles ladestandere, bør der dannes et ladestanderlav, som er 

økonomisk og administrativt uafhængig af Grundejerforeningen Søgården. 
 
Konklusion fra mødet afholdt 18/11 2021 om tilskud til ladestandere i boligforeninger,  
ejerforeninger og andelsforeninger:  
 Tilskudsordningen til etablering af ladestandere gælder jfr. Furesø kommune ikke for 

grundejerforeninger. P-pladser med ladestandere omdannes til ladepladser og fragår det samlede 
antal p-pladser. 

 
Bestyrelsen har en positiv dialog med nabo grundejerforeningen om, at beboere i vor forening kan deltage i 
deres kommende ladestanderlav (Clever).   
 
6. Fjernvarme/Forslag til Varmeplan 2021 
Furesø kommune har sendt ”Forslag til Varmeplan 2021” til høring. Planen kan ses på kommunens website.  
I planen er Dalsø Park markeret som ”Fjernvarmepotentiale undersøges nærmere”.  
Bestyrelsen har bedt Furesø kommune om at blive holdt ajour med planerne.  
 
7. Hjertestarterkursus 
På generalforsamlingen udtryktes et ønske/behov for et genopfriskningskursus i brug af hjertestarteren. 
Henning (114) tager kontakt til Medidyne (leverandøren) eller Trygfonden eller lignende organisation, som 
tilbyder kurser i brug af vor hjertestarter.  
 
8. Nabo-grundejerforeningen 
Henning (114) tager kontakt til bestyrelsen i nabo-grundejerforeningen med henblik på et fælles 
bestyrelsesmøde i det nye år til drøftelse af emner af fælles interesse.  
 
9. Vedtægter 
Foreningens nye vedtægter er sendt til medlemmerne den 15. juli. Et eksemplar, underskrevet af dirigent 
og bekræftet af bestyrelsen vil blive lagt på vor hjemmeside.  
  
10. Regnskab 
Alle 22 medlemmer har indbetalt kontingent for år 2021. 
Alle 17 medlemmer, tilmeldt YouSee gruppeaftalen, har indbetalt abonnement for år 2021.   
 
11. Generalforsamling 2022 
Generalforsamling år 2022 er aftalt til       Onsdag, den 23. februar 2022 kl. 19.00.  
Den Gamle Skole i Kirke Værløse er reserveret. 
 
12. Næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag, den 26. januar 2022 kl. 14.00 hos Hanne Moos (142). 
 


