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1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet tirsdag den 10. juni 2014 blev godkendt.
 

2. Nyt fra torve og sørække

Der har været afholdt og er planlagt de sædvanlige torvedage. Torv 3 har fået renoveret deres bænke.
 

3. Seneste nyt vedr. plejeplan / Søndersø

Furesø Kommune har 12. maj 2014 fastlagt de "fremtidige ordensbestemmelser samt rekreative og
naturmæssige tiltag for beskyttelse og benyttelse af Søndersø".
 
Det indebærer bl.a.:

Ordensregler for benyttelsen af Søndersø.
Udarbejdelsen af en ny plejeplan for området, der skal præsenteres for kommunalbestyrelsen
ultimo 2014 eller primo 2015. Plejeplanen vil blive sendt i offentlig høring.

Opfølgning: Erik M lægger de relevante dokumenter på hjemmesiden eller linker til dem på
kommunens hjemmeside.
 
Der er ny kontaktperson i kommunen, Pernille Vous Jensen (skov- og landskabsingeniør), i relation til
plejeplanen - i stedet for Hans Dyrbye Kloch, som vi holdt møde med 17. juni. Pernille har over for
Erik O bekræftet de aftaler, vi indgik på mødet om plejeplanen for Søndersø den 17. juni 2014,
herunder fælles arbejdsdag for retablering af kile til søen.
Opfølgning: Erik O kontakter kommunen for at få fastlagt dato for arbejdsdag snarest muligt [er sket:
Kommunen klarer det selv her i efteråret, men måske til foråret].
 

4. Opfølgning fra generalforsamlingerne
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a) Parkering på torvene
På den ordinære generalforsamling den 21. maj 2014 blev følgende vedtaget:
 

"Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen på kommende bestyrelsesmøder at diskutere og
beslutte tiltag som effektivt eliminerer parkering på vores torve. Det gælder såvel
langtidsparkering som korttids-ditto (kun af- og pålæsning tilladt). Bestyrelsen vil holde
medlemerne informeret om tiltagenes tilblivelse og karakter gennem de udsendte
bestyrelsesmødereferater.

 
På næste års generalforsamling vil bestyrelsen evaluere tiltagenes effektivitet og
generalforsamlingen diskutere denne tilbagemelding."

 
Bestyrelsen har på denne baggrund drøftet følgende, mulige tiltag:

Der lægges en seddel / besked til download på hjemmesiden, som kan benyttes til at gøre
forkert parkerede biler opmærksomme på områdets parkeringsregler.

1. 

Der opsættes en skiltning, som tydeligt gør alle, inkl. gæster, opmærksomme på, at det ikke er
tilladt at parkere på adgangstorvene.

2. 

Der indgås aftale med et parkeringsfirma, f.eks. EuroPark, som så kan håndhæve reglerne ved
at opkræve parkeringsafgifter.

3. 

Bestyrelsen tilsluttede sig forslag 1 sammen med en kraftig henstilling til alle beboere om at
overholde områdets parkeringsregler og gøre gæster opmærksomme på disse.
 
Bestyrelsen er betænkelig over for forslag 2, da det sandsynligvis vil blive dyrt, og da skiltning vil
skæmme området. Bestyrelsen kan derfor ikke tilslutte sig dette forslag.
 
Forslag 3 vil bestyrelsen ikke gå med til.
 
b) Snerydning
Den ekstraordinære generalforsamling den 11. juni 2014 vedtog følgende medlemsforslag:
 

"Fra indeværende år 2014/2015 indføres der ny kollektiv snerydning og saltning i hele
foreningen, således at alle foreningens medlemmer samt besøgende kan færdes rundt i hele
foreningen uden risiko for bl.a. faldulykker for både gående og cyklister m.v."

 
Erik M har sammen med Agro-Service fået bekræftet tilbuddet, hvad angår pris, omfang og kvalitet.
Opfølgning: Erik M prøver at indhente et alternativt tilbud, således at tilbuddet fra Agro-Service i det
mindste bliver trykprøvet.
 
c) Vedtægtsændringer
På den ekstraordinære generalforsamling den 11. juni 2014 var der stillet forslag om "valg af
formanden på generalforsamlingen i stedet for, at bestyrelsen konstituerer sig selv". Der var på
generalforsamlingen "stor opbakning til [dette], under forudsætning af, at det tydeliggøres, at der
hvert år vælges to almindelige bestyrelsesmedlemmer for 2 år". Det blev også konstateret, at der
mangler "konsekvensrettelser andre steder i vedtægterne".
 
På den baggrund pålagde generalforsamlingen "bestyrelsen og forslagsstillerne at fremlægge et
gennemarbejdet ændringsforslag efter de nævnte principper til næste ordinære generalforsamling".
Opfølgning:

Erik M sender redigérbare udgave af de nye vedtægter til Linda [er sket].
Linda laver et første udkast til de beskrevne vedtægtsændringer.

 

5. Mødeplan m.m. for det kommende år

Næste ordinære generalforsamling blev fastlagt til onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.
Opfølgning: Erik O bestiller mødelokale i Satelitten [er sket]
 
Følgende bestyrelsesmøder blev aftalt:
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Mandag den 27. oktober 2014 kl. 19:30 hos Lis
Torsdag den 22. januar 2015 kl. 19:30 hos Erik M
Torsdag den 9. april 2015 kl. 19:30 hos Linda

Containere bestilles til følgende weekends i 2015:

25.-26. april 2015
20.-21. juni 2015
3.-4. oktober 2015

Opfølgning:

Erik O bestiller containere [er sket]
Erik M lægger alle datoer på hjemmesiden [er sket]

 

6. Eventuelt

Iab.
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