
Farum den 24. 04 2010
Referat af

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19:30
i

Stavnsholtskolens kantineområde
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning 2009-2010
3. Regnskab 2009 og budget 2010
4. Indkomne forslag
5. Valg

a. Bestyrelsesmedlem (2 år), (afg. Karl Jensen, Hyldevænget 11, genopstiller)
b. Næstformand (2 år), (afg. Per Sauerberg, Syrenvænget 27, genopstiller ikke)
c. Bestyrelsessuppleant (2 år), (afg. Søren Rude, Tjørnevænget 23, genopstiller)
d. Revisor (2 år), (afg. Morten Kofoed, Rosenvænget 17, genopstiller)  
e. Revisorsuppleant (1 år), (afg. Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22)

6. Eventuelt

Ad 1.
Wagner Jensen, Hyldevænget 9 blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2.
Formanden forelagde beretning for året:

Konstituering
Efter valget på generalforsamlingen 2009 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand:  Arne Nørby Rasmussen, Hyldevænget 20
Næstformand:  Per Sauerberg, Syrenvænget 27
Kasserer:  Peter Mortensen Syrenvænget 25
Bestyrelsesmedlem: Karl Jensen, Hyldevænget 11
Bestyrelsesmedlem: Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har afholdt i alt 5 møder i det forløbne år (maj, september, november, februar og marts)
Alle referater bliver lagt på hjemmesiden, så snart de er udfærdiget, så medlemmerne har mulighed 
for at følge med i bestyrelsens arbejde.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger
Vores ansøgning om at kommunen etablerer permanente chikaner i stil med de som findes på 
Birkevænget og Klintedalen, blev som bekendt afslået, og vi må således selv fortsat vedligeholde de 
opstillede plantekummer.
Vi har i bestyrelsen diskuteret udskiftning af plantekasserne med vejbump, som nu kan etableres for 
en rimelig pris, men der var ikke flertal i bestyrelsen for at gå videre med dette projekt.
Én plantekumme på Syrenvænget er i vinterens løb blevet knust, og den vil blive udskiftet i løbet af 
foråret.

Udskiftning af elmaster til jordkabel samt nye gadelamper
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Der er indgivet 3 klager over gadebelysning/fliselægning til Dong  i forbindelse med projektet:
Placering af gadelamper ved Klintedalen 40
Sjusket arbejde med retablering af fortovsfliser ud for Fyrrevænget 3
Sjusket arbejde med retablering af fortovsfliser ud for Fyrrevænget 5

Sagen om Klintedalen 40 udartede sig farceagtigt, og har givet anledning til skriverier i lokalpressen. 
Desværre uden forbedret resultat. En ny lysmast blev placeret direkte ud for et soveværelsesvindue, 
og ejeren måtte selv bekoste flytning af masten. 
De to andre sager er endnu ikke afsluttet, men kommunen er nu blandet ind i sagen, og måske det 
kan hjælpe.
Endvidere var cykelslusen ved enden af Hyldevænget blevet fjernet, men den er nu atter på plads.

Privatisering af vejvedligeholdelsen
Furesø kommune havde i 2009 vedtaget at overlade vedligeholdelsen af villavejene i hele 
kommunen til beboerne, men forslaget blev taget af bordet igen før kommunalvalget. Senest har der i 
dagspressen været et tilsvarende forslag i Rudersdal kommune, så sandsynligheden for at sagen 
genoptages her i Furesø er bestemt til stede.
Fra Furesø Haveby's side forsøger vi at ruste os til en eventuel strid med Furesø kommune, idet vi 
har dokumentation for, at da vejene i sin tid i 1974 blev overdraget til kommunal vedligeholdelse, blev 
foreningen pålagt at istandsætte vejnettet grundigt forud for overdragelsen, og vi må derfor fastholde, 
at det samme princip må gælde, hvis vejvedligeholdelsen lægges tilbage til grundejerne.
Hvis det bliver aktuelt, vil vi lade en syn- og skønsmand med forstand på anlægsarbejde udfærdige 
en rapport over vejenes tilstand og samtidig få et overblik over hvad der bør udbedres samt et 
overslag over omkostningerne. Rapporten skal så danne grundlag for en eventuel forhandling med 
kommunen, med krav om, at Furesø kommune istandsætter vejene inden en eventuel overtagelse. 
Juridisk bistand kan komme på tale, hvilket vi også i nogen grad er rustet til.   

Partytelt
Partyteltet er fortsat en succes og kan lånes ved henvendelse til Per Sauerberg Syrenvænget 27, 
som har lovet fortsat at administrere udlån af telt og service, også selvom han nu har besluttet at 
forlade bestyrelsen.
Låneordningen køres stadig efter 'først til mølle' princippet.  

Tilskud til vejfester
Der blev i 2009 udbetalt to tilskud til vejfester, og vi vil fortsætte ordningen, med mindre 
generalforsamlingen vedtager noget andet.

Fastelavnsarrangement
Fastelavnsfesten blev igen i år holdt hos Peter Mortensen, Syrenvænget 25 med god tilslutning. 
Arrangementet blev igen i år båret af Peter Mortensen, Syrenvænget 25 og Charlotte Hartvig, 
Fyrrevænget 13,som vi skylder stor tak for indsatsen.

Ny hjemmeside
TDC nedlagde vores hjemmeside i august måned, men takket være et enestående frivilligt ulønnet 
arbejde fra Anders Quitzau, Syrenvænget 29, er der nu lavet en ny hjemmeside, som fungerer fint. 
Der er nu åbnet mulighed for, at medlemmerne kan  debattere selvvalgte emner via hjemmesiden.
Vi opfordrer alle til at oplyse e-mail adresse, så de kan komme på foreningens mailingliste. E-mail 
adresserne vil ikke blive misbrugt til kommercielle formål.
Scrapbogen fra halvfjerdserne og firserne er nu scannet og kan ses på den ny hjemmeside.

Ad 3.
Kassereren gennemgik det på forhånd udsendte og reviderede regnskab for 2009.
Kassereren har gennemgået restancer og skrevet rykkere, så der nu kun er ganske få restanter 
tilbage for 2009.
Det blev påtalt, at foreningens midler henstår uden forrentning, og bestyrelsen blev derfor pålagt at 
rette op på dette forhold.
Der havde indsneget sig en trykfejl i regnskabet, under budget for 2010, hvilket bliver rettet op inden 
regnskabet lægges på hjemmesiden.
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Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen.
Budgettet for 2010, som tager udgangspunkt i uændret kontingent (kr. 120,- ) blev vedtaget.

Ad 4 Indkomne forslag
Foreningen har rettidigt modtaget følgende forslag fra Lars Wismann, Syrenvænget 31: 
“ Grundejerforeningens bestyrelsen retter henvendelse til Furesøe Byråd for at få afskaffet den 
anarkistiske parkering, der er daglig praksis med parkering på vejebanerne på Stavnsholtvejen. 
Fodboldklubbens og Farum Arena brugere må henvises til Farum Bytorv eller den store 
parkeringsplads ved boldbanerne ved Farum Arena. Furesø Byråd bedes tage stilling til samt 
meddele, hvordan man vil sikre, at der ikke fremover parkeres på vejbanen og udenfor afmærkede 
parkeringsbåse på Stavnsholtvejen. Grundejerforeningens bestyrelsen bedes i samme henvendelse 
til Byrådet anmode Byrådet om at forbyde færdsel og parkering med tunge lastbiler over kg. 3.500, 
som det er udbredt i vores lokalområde. Furesø Byråd skal anmodes om en udtalelse samt meddele 
om det er noget man vil gøre noget ved samt hvordan man vil sikre at tunge køretøjer fremover 
efterlades på arbejdsstedet fremfor at de bruges af lokale beboere til privat kørsel i fritiden og 
hensættes i vores beboelsesområde. Det sidste fors lag er både af hensyn til trafiksikkerheden samt 
af hensyn til CO2 udslip og Kyoto protokollen. Det første forslag er alene af hensyn til 
trafiksikkerheden.”
Forslaget blev debatteret og der var enighed om, at foreningen retter henvendelse til Furesø 
Kommune omkring de ulovlige parkeringer på Stavnsholtvej under stævner og andre store 
arrangementer i farum Arena.
Foreningen har for få år siden rettet en tilsvarende henvendelse med konstruktive forslag til løsning 
af parkeringsproblemerne, men noget konkret kom der ikke ud af henvendelsen. Vi vil dog alligevel 
forsøge igen.
  
Ad 5 
Bestyrelsesmedlem Karl Jensen, Hyldevænget 11 blev genvalgt for 2 år.
Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22 blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen for 2 år, til erstatning 
for afgående Per Sauerberg.
Bestyrelsessuppleant Søren Rude, Tjørnevænget 23 blev genvalgt for 2 år.
Revisor Morten Kofoed, Rosenvænget 17 blev genvalgt for 2 år.
Karsten Larsen, Syrenvænget 18 blev valgt til revisorsuppleant for 1 år 

Ad 6
Der blev forespurgt om hvorvidt der vil blive adgang til fjernvarme i Furesø Haveby. Dette menes ikke 
at være tilfældet, da området er udlagt med naturgas, og der er regler for, at kun et kollektivt 
energiforsyningsmiddel vil være tilgængelige i de enkelte område.

Arne Nørby Rasmussen
11-5-2010
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