
 

 

Værløse februar 2021 

 

Kære alle 

 

Vi skriver nu 2021, vinteren er over os, vejret er godt og vinterferien står for døren. Covid-19 sætter des-

værre stadig begrænsninger for, hvad vi må og kan gøre. Heldigvis bor vi i et naturskønt område. Det kan vi 

udnytte, og det bliver det også, hvilket man tydeligt ser, når man færdes på veje og stier. 

 

Generalforsamling 2021 

Den årlige generalforsamling bør i henhold til foreningens vedtægter afholdes inden udgangen af marts 

måned. Det var ikke muligt i 2020 på grund af myndighedernes forsamlingsforbud og generalforsamlingen 

blev først afviklet den 28. august 2020. 

 

Selv om der forhåbentlig kommer visse lempelser i forsamlingsforbuddet efter 28. februar, er vi nødt til at 

være realistiske og det er ikke sandsynligt, at vi må mødes ret mange i marts måned. Vi ser derfor ind i, at 

generalforsamlingen 2021 tidligst kan afholdes i maj måned og måske endda først endnu senere. Vi følger 

situationen og skal nok melde ud med en dato, så snart vi kan planlægge lidt mere sikkert. 

 

Regnskabet for 2020 vil blive udsendt til alle, når det er revideret. Der har ikke været ekstraordinære udgif-

ter i 2020, hvorfor bestyrelsens forslag til generalforsamlingen vil blive, at der ikke skal opkræves kontin-

gent for 2021.  

 

Byggeaktivitet m.m. 

Der har været en del ejerskifter i den senere tid og der foregår mange byggeaktiviteter. Det være sig alt fra 

renovering af eksisterende bebyggelse til nedrivning af gammelt hus på grunden med efterfølgende opfø-

relse af nyt hus. Vi kan alle glæde os over den flotte udvikling i området.   

 

E-mail adresser 

Nu lykkes det vist at få e-mail adresser til alle husstande i foreningen. I skrivende stund mangler der bare to 

styk og de skal nok komme på plads. Tusind tak til alle, det letter bestyrelsens arbejde. 

 

Mange hilsner fra bestyrelsen 

John Præstegaard 
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