BERETNING GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERSØHAVEN – ÅRET 2020

Året 2020 blev på mange måder udfordrende!
Generalforsamlingen i marts 2020 måtte indledningsvis udsættes, og er i den skrivende
stund fortsat ikke afholdt.
Foreningen har søgt juridisk bistand omkring dette forhold, og er blevet rådet til at
vente med afholdelse til dette kan gøres forsvarligt og i overensstemmelse med gældende forsamlingsregler.
Der skal dog ikke herske tvivl om at bestyrelsen gerne ser en generalforsamling afholdt
snarest, dt ser dog ikke ud til at kunne blive foreløbig!
Bestyrelsen har derfor valgt at lave en skriftlig beretning, som udsendes til alle medlemmer af foreningen!
Bestyrelsen
Grundet den manglende generalforsamling blev der ikke afholdt valg til bestyrelsen,
hvor følgende ellers ville have været på valg:




Søren Bostrup-Sørensen, Formand
Ole Hjorth, Bestyrelsesmedlem
Kim Hendrup, Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen valgte derfor efter juridisk rådgivning at forsætte indtil et forventet valg
senere på året.
Efterfølgende valgte Ole Hjorth af private årsager at udtræde af bestyrelsen, og blev
erstattet af Louise Conradsen, 5A, efter at 1. suppleant Britta Mørkeberg ikke ønskede
at indtræde i bestyrelsen.
Der skal lyde en stor tak til begge, Ole for sine mange års dedikerede indsats, og til
Louise for sin villighed til at hjælpe med.
I praksis betyder dette at senest på den næste ordinære generalforsamling vil den samlede bestyrelse være på valg, og vi ved allerede at der vil blive brug for nye kræfter.
Da vi ikke for nærværende har nogle suppleanter, hører vi meget gerne fra interesserede, både som suppleant eller bestyrelsesmedlem!
Revisorer
Som bekendt er foreningens revisorer på valg hvert år på generalforsamlingen. I den
specielle situation bad vi de siddende revisorer om at fortsætte, hvilket de heldigvis
indvilligede i.
Stor tak til Jørgen Højmark og Ulla Nielsen for deres velvilje.
Udover at revidere årsregnskabet for 2020, har de også i årets løb revideret stemmeoptællingen, der fandt sted i forbindelse med godkendelse af regnskab og budget.
Vedligehold
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Vi har fået repareret en række områder, hvor SF-sten var forvitrede eller forsvundet, specielt langs ”Nordvold”. Ligesom løse sten i enkelte opkørsler er blevet
udbedret.
Vi har gennem fast aftale med gartner fået passet vort have anlæg, ligesom vi
har fået ordnet forskellige småopgaver i denne forbindelse.
Vi har fået saltet og ryddet sne gennem aftalepartner, som har klaret sæsonen
19/20 og nu er i gang med 20/21.
Vi har på pladsen ved generatorstationen fået udskiftet legehuset til et nyt. Dette
legehus skal have træolie årligt for at vi kan bevare det i den fine stand det er.

Fælles arbejdsdag
Endvidere afholdt vi fælles arbejdsdag den første lørdag i september, hvor mere end 30
medlemmer var repræsenteret. Efter arbejdet var der grill og forfriskninger, hvor vi
takker for det anonyme bidrag på DKK 500 til dagens udgifter.
Bestyrelsen har besluttet at vi som udgangspunkt har fælles arbejdsdag den første lørdag i september.
Affaldssortering
Vi blev i løbet af året kontaktet af Furesø Kommune vedrørende tilmelding til kommunens obligatoriske affalds sorterings ordning, som skal være indført senest 31. december 20211.
Bestyrelsen indledte en dialog, som førte frem til 3 udkast baseret på tilbagemelding
fra kommunens repræsentant. For at give foreningens medlemmer indflydelse på den
endelige løsning udarbejdede bestyrelsen et notat, som blev sendt til alle medlemmer,
hvor man blev opfordret til at give sin mening til kende.
Bestyrelsen modtog kommentarer repræsenterende ca. 30 medlemmer. Med udgangspunkt i modtagne kommentarer har bestyrelsen sammen med de 2 frivillige medlemmer
udarbejdet et rammeoplæg, som for nærværende er under færdigbearbejdning.
Når det endelige forslag er udarbejdet i løbet af foråret, vil det blive sendt til godkendelse af foreningens medlemmer.

Værløse Februar 2021
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Vi har senere fundet ud af at vi reelt skal have løsningen godkendt inden udgangen af juni for at overholde kommunens deadlines omkring levering af beholdere og containere.

