Referat af bestyrelsesmøde den 14.08.2018 kl. 19.30 hos Poul
Erik Rønø

Deltagere:
Kirsten Ølgaard MP63 (KØ)
Poul Erik Rønø HV206 (PER)
Kristian Michel Thorsen HV157 (KMT)
Pawel Bak LV9 (PB)
Afbud fra:
Anna Seidelin MP109 (AS)
Sara Watt LV44 (SW)
Morten Christensen LV58 (MC)

1. Valg af referent
KMT påtog sig rollen som referent fra mødet.

2. Godkendelse af sidste referat
MC’s referat fra forrige bestyrelsesmøde den 20.03.2018 blev godkendt.

3. Opfølgning på aktioner fra sidste bestyrelsesmøde
KMT/PB: Aftale mailadresse til formand.
Dette er ikke gjort endnu, et aktionspunkt til næste møde.
PB: Ny formand registeres på kommunes hjemmeside
Dette er ikke gjort endnu, et aktionspunkt til næste møde
KMT: Opdatere hjemmesiden med ny bestyrelse
Dette er klaret
KMT: Rekvirere præsentation vedr. indbrudsforebyggelse
Der er rykket så sent som den 20 juni og kommunen rykker igen politiet for de
famøse slides. Kommunen rykkes i september. Aktionspunkt til næste møde.
KMT: Følg op vedr. NaboHjælp jft. Generalforsamling.
PER: Undersøge om opkrævning kan ske via skattebillet.
PER har modtaget svar fra kommunen og det er ikke muligt i Furesø Kommune, at
få lagt grundejerforeningskontingent under ejendomsskattebilletten.
Se udsnit fra e-mail fra kommunen:
Det er korrekt, at en kommune så vidt vides lovligt via ejendomsskattebilletten vil kunne på
påtage sig opgaven med at opkræve kontingent for de grundejerforeninger i kommunen, der
måtte ønske det. Tilbuddet skal dog gælde alle, og kommunen skal opkræve markedspris, og
skal kunne begrundes i at forvaltningen har såkaldt overskudskapacitet til at kunne varetage
den pågældende opgave.

Økonomiudvalget har i oktober 2014 besluttet, at kommunen ikke skal påtage sig opgaven
med at opkræve grundejerforeningskontingent for grundejerforeninger i Furesø Kommune.
Begrundelsen herfor, er at det ikke er en kommunal kerneopgave. Grundejerforeningerne har
mulighed for enten selv at opkræve medlemskontingent ligesom andre foreninger i
kommunen, eller de kan købe sig til ydelsen på det private marked til en pris svarende til den
kommunen ville være forpligtet til at opkræve. Der er ikke den fornødne overskudskapacitet i
forvaltningen til denne opgave og opgaven ville hurtigt blive mere omfattende, såfremt flere
grundejerforeninger måtte ønske at benytte sig af muligheden. Endelig bliver opgaven mere
kompliceret og ressourcekrævende, i de tilfælde, hvor medlemmerne af grundejerforeningerne
ikke fuldt ud betaler det opkrævede kontingent.
Vi har således desværre ikke mulighed for at imødekomme jeres forslag.

PER: Kontakte SW vedr. legeplads.
Der er pt. ikke taget kontakte til SW omkring legeplads, aktionspunktet vil være
gældende til næste møde.
PB: Indkøbe slik til Skt. Hans
Ikke aktuelt, da Skt. Hans blev aflyst.
PER: Rekvirere musikant til Skt. Hans & står for optænding
Ikke aktuelt, da Skt. Hans blev aflyst.
KMT: Gennemgå og scanne fra aktiv som det vurderes relevant
Opgaven er fortsat igangværende og fortsat aktionspunkt på næste møde.
KMT: Feedback til beboer vedr. parkering langs fortov.
Beboer er kontaktet og parkeringen er lovlig, da der ikke er tale om ulovlig
langtidsparkering. Beboer har accepteret svaret.
PB: Feedback til beboer vedr. affaldscontainere
Situationen er løst iflg. PB.

4. Kontingentopkrævning og økonomi
Der er i øjeblikket 2 skyldnere på grundejerkontingentet, en ejer er afgået ved
døden (der er kontakt til ejendomsmægler), mens en er syg (PER har kontakt til
dennes søn.
Der er modtaget 80 indbetalinger via MobilePay svarende til samme niveau sidste
år. Målsætningen må på sigt være 50 % betalinger via MobilePay
Rykkere er i 2018 halveret svarende til ca. 20 rykkere efter PER iværksatte en
aktionsplan med en e-mail til alle grundejere samt papiruddeling. Denne løsning
fortsætter i 2019.
Alle udgifter i grundejerforeningen er på nuværende tidspunkt lavere end tidligere
grundet færre udgifter til flishug samt aflyst Sankt Hans.
Der er fældet et træ på HV og det vil formodentlig betyde, at der kommer flere
udgifter til træfældning og genplantning i 2019.
Der er betalt for legestativ i 2018 svarende til kr. 3.200,00.

5. Det grønne hjørne v/ MC

Kommunen har på ny udskudt behandling om GNPs særregel vedr. ahorntræer
ved stikveje. På sidste generalforsamling vedtog et flertal at indstille til en
ændring heraf. Jeg antager det behandles på udvalgsmøde 15.8.
Kommunen har fældet et af ahorntræerne på HV, vist nok pga. sygdom. Vi ønsker
genplantning. Når den relevante medarbejder fra Vej & Park er retur fra
sommerferie tager jeg en snak med vedkommende om en plan. Flere af
ahorntræerne på HV ser i stigende grad svage ud. Jeg mener vi bør overveje en
total udskiftning inden for en kortere årrække. Baseret på den evindelige
diskussion om ahorntræerne vil jeg mene genplantning skal være en lidt mindre
træsort, der ikke sætter rodskud. Men vi skal bevare en ensartethed, således at
hele striben på den gennemgående vej på HV beplantes med samme træsort.

6. Hjertestarter
Generelt var stemningen, at en hjertestarter er en god ting, dog var spørgsmålet,
om der er reelt behov for en hjertestarter i vores område, da der er opsat en i
Skovhuskrogen, Skovbakken samt Værløse Kirke.
Derfor blev det aftalt på mødet, at vi skal have konkurrerende priser på
hjertestartere, Varmeskab samt stativ til hjertestarteren samt der skal være
service inkluderet i prisen på hjertestarteren.
PB indhenter priser til næste møde.
Alle har til opgave, at undersøge, hvor en hjertestarter bedst vil være placeret jf.
kort sendt af MC.

7. Næste møde
Julefrokosten afholdes den 18. december 2018
Bestyrelsesmøde afholdes den 22. januar 2019 kl. 19:30 hos MC, LV58
Generalforsamling afholdes den 7. marts 2019 kl. 19:00 i Værløse Kirke.

8. EVT.
Beboer har forespurgt omkring skilte med Legende Børn på HV98. Vi vil meget
gerne betale for skiltet, beboer skal selv sørge for, at få det sat op samt
undersøge om det kræver godkendelse fra kommunen.
Opfølgningspunkter i dette referat:
KMT/PB: Aftale mailadresse til formand.
PB: Registrere ny formand på kommunens hjemmeside, der indeholder en
ændringsformular:
http://www.furesoe.dk/Borger/BoligOgByggeri/DinBolig/Ejerbolig/Grundejer
foreninger/GrundejerforeningVaerloese
KMT: Om muligt rekvirere præsentation vedr. indbrudsforebyggelse
PER: Kontakte SW vedr. legeplads.
KMT: Gennemgå og scanne fra aktiv som det vurderes relevant
PB: Indhente konkurrerende priser på Hjertestarter, Varmeskab samt stativ til
hjertestarteren samt der skal være service inkluderet i prisen
ALLE: Hvor skal hjertestarteren placeres.
PB: Bestille bord på Skovlyst til julefrokosten.

