Bestyrelsens beretning for 2011.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder på skift hos bestyrelsesmedlemmerne.
Af større sager i løbet af året, har bestyrelsen fortsat arbejdet med kriminalpræventive indsatser – og deltaget
i kommunens møder om emnet. Nogle medlemmer fået lavet gennemgang af deres ejendom med henblik på
forbedring af indbrudssikring. Bestyrelsen opfordrer fortsat til, at det enkelte medlem gør en indsats på sin
egen ejendom – og at man husker at samarbejde med sine naboer, f.eks. med at sørge for at tømme
hinandens postkasser, fylde skrald i hinandens skraldespand, parkere bil i indkørslen m.v., hvis naboen er
bortrejst, for at det ser ud som om, at der er nogen hjemme. Jean-Marc fra bestyrelsen kommer fortsat gerne
forbi og hjælper de enkelte medlemmer med forslag til sikring.
Tilmelding til nord sjællands politis sms-service er også en god ide, specielt for de medlemmer, der er
hjemme i løbet af dagen.
Bestyrelsen involverede sig – på foranledning af en stor gruppe medlemmer - i sagen omkring ændringen af
skoledistrikterne, hvor det i den oprindelige plan så ud til, at børn fra blomsterkvarteret skulle tilhøre Ll.
Værløse skoles skoledistrikt, i stedet for som nu, at tilhøre Søndersø skoles skoledistrikt. Bestyrelsen skrev
et høringssvar til kommunen, hvori vi påpegede hvad vi følte var uhensigtsmæssigt i forslaget. Forslaget til
ændring af skoledistrikterne blev ikke gennemført, men beslutningen om distriktsændringer indgår i den
kommende skole struktur reform.
I løbet af året har vi fået fornyet vores legende børn skilte, så de gamle rustne skilte, som bestyrelsen fandt
sendte et skidt signal når man kørte ind i området, nu er væk. Vi håber også at de nye skilte kan hjælpe med
til at få folk til at nedsætte hastigheden.
Trafikudvalget har arbejdet videre med udkast til hastighedsdæmpende foranstaltninger, herunder set på
resultaterne af trafiktællingerne i området – der er faktisk blevet målt hastigheder på op til 80 kmt., det er
chokerende. Vi er overbeviste om, at det ikke kan være beboere fra området, der opfører sig så uansvarligt,
men opfordrer igen medlemmerne til at være opmærksomme og opføre sig ansvarligt.
Herudover har bestyrelsen – også på foranledning af henvendelser fra medlemmer – fortalt kommunen, at vi
finder at forsøget med slukning af en stor del af gadebelysningen sidst på aftenen bør blive ved forsøget.
Den meget begrænsede besparelse, som kommunen har budgetteret ved at mindske gadebelysningen, mener
vi ikke står mål med den øgede utryghed nogle medlemmer har oplevet.
Endelig har vi fulgt med i kommunens og Vestforbrændings planer om udvidelse af fjernvarmenettet i
Værløse – man skulle i løbet af 2014 – 2016 nå til Ny Vestergårdsvej og Læssevej. Bestyrelsen mente, at det
var rimeligt at de medlemmer, der indenfor en overskuelig fremtid måtte stå overfor at skulle udskifte
varmesystem, vidste om der blev mulighed for tilslutning til fjernvarmen. Det viser sig dog, at
Vestforbrænding ikke ønsker at etablere fjernvarme i parcelhuskvarterer, da der ikke skulle være
samfundsmæssig økonomi i det. Der kommer fjernvarme i kommunale bygninger, i industrikvarteret og i
Vesterbo/Langhuset.

