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Referat fra Bestyrelsesmøde  

Torsdag d. 28. januar2016 
 

Tilstede 
Erik Maaløe, Peter Bonne Eriksen, Niels Walther, Bjarne Elsborg, Linda Christensen 

Referent 
Linda Christensen 

Dagorden / Referat 

1. Kabel-tv og bredbånd: Drøftelse med YouSee-repræsentant 
Allan Schlaikjer Jørgensen fra YouSee skitserer en mulig løsning der kan tilgodese, 
at man selv kan bestemme, hvilke og hvor mange tv-kanaler man har til rådighed. 
Forudsætningen er, at vores kabelnet ombygges fra et såkaldt ”sløjfeanlæg” til et 
såkaldt ”stikledningsanlæg”, og at foreningen har en fælles basispakke, f.eks. 
svarende til grundpakken. Løsningen vil give de enkelte medlemmer mulighed for at 
indgå individuel supplerende aftale direkte med YouSee. Aftalen kan omfatte Bland 

selv 10 (mellempakken) eller Bland selv 39 (fuldpakken), ligesom det er muligt at få 
Bredbånd gennem kabel-tv-nettet. 
YouSee vil udarbejde et konkret tilbud senest i starten af april på ombygning af 
kabelnettet, med hhv. 3- og 5-årig kontrakt som modydelse. 

For at afdække muligheden for en alternativ løsning, vil Niels kontakte Stofa mhp. 
om de overhovedet vil kunne levere en tilsvarende løsning i vores område. 

Målsætningen er, at bestyrelsen kan stille med forslag til ny kabel-tv-løsning ved 
den ordinære generalforsamling i maj 2016. 

2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 12. november 2015 
(vedlagt) 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Nyt fra torve/sørækken 
o Rågebekæmpelse: Indsatsen gentages – Annette fra torv 3 er tovholder. 

 
4. Regler for vedligeholdelse af hække m.m.: Behov for tydeliggørelse? 

Mange hække har efterhånden fået lov at vokse sig både høje og brede, og 
bestyrelsen er enige om, at generalforsamlingen bør drøfte, hvordan vi forvalter 
vedligeholdelsen af hække. 
Hvem har ansvar for at klippe på ydersiden og hvordan med hække på 
fællesarealer? 
Hvordan forholder vi os når hække ikke bliver klippet? 
Hvordan skal det fremgå af vores vedtægter eller hjemmeside? 
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5. Siden sidst i øvrigt 

o Snerydning 
Der er enkelte steder, hvor det kniber med pladsen til at komme igennem 
med traktoren, fordi hæk eller træer er blevet meget brede. De berørte 
parcelejere kontaktes mhp. at få klippet og beskåret. 
Stenen, der utilsigtet blev flyttet ud på dæksel ved Sørækken i forbindelse 
med snerydningen i november, er flyttet tilbage i ny position på græsset. 
Sørækkens beboere må finde ud af, hvor de synes at den ligger bedst, og 
hvordan græsset skal genetableres i traktorsporet. 
”Snerydnings-økonomi”: ser fornuftig ud, så foreløbig har det været en god 
løsning, at vi besluttede at afregne pr. gang, frem for at vi bad om flere 
penge til at indgå en aftale med fast pris uanset antal rydninger. 
Bestyrelsen er enig om, at vi bør fortsætte med afregning pr. gang, men 
også om, at der så vil være behov for at der opbygges en snerydnings-konto, 
der forøges med ubrugte penge fra budgettet i milde vintre, og som fungerer 
som buffer til de særligt hårde vintre med ekstra mange snerydninger. Vi skal 
have dette med til generalforsamlingen.  
Til næste snerydningssæson vil vi indhente et nyt tilbud fra Agro-service, 
hvor der differentieres mellem rydning +/- saltning og saltning alene. 

o Laanshøj+-byggeprojekt 
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra beboerne fra Laanshøj i Kirke 
Værløse som udtrykker bekymring om de aktuelle planer for mere byggeri på 
Laanshøj. Som reaktion på henvendelsen vil bestyrelsen sende et 
høringsindlæg til kommunen, hvor vi udtrykker bekymring for: 

• at et højhus og mere bebyggelse end i eksisterende lokalplan vil 
skæmme naturen i området over mod os, 

• at flere boliger vil øget presset på en i forvejen trængt Kirke 
Værløsevej 

• om Søndersøskolen vil kunne rumme flere børn. 
Erik kommer med udkast. Endelig version vedhæftes her. 

 

6. Eventuelt 
o Giv et praj 

Der er kommet en ny App, hvor man kan give kommunen besked, hvis man 
f.eks. observerer defekt gadebelysning eller huller i vejen.  
Link til Appen lægges på hjemmesiden. http://www.givetpraj.dk. 

 

Næste møde 

Næste planlagte møde er torsdag den 7. april 2016 kl. 19:30 hos Niels; men det kan bliver aktuelt at 

indkalde til et ekstra møde når vi får tilbud fra YouSee. 

 


