
Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Furesø Haveby

Tid: d. 21/09-2010, kl. 20:00 
Sted:  Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13

Deltagere:  

 Arne Nørby Rasmussen, Hyldevænget 20, formand
 Peter Mortensen, Syrenvænget 25, kasserer 

Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22, næstformand
 Karl Jensen, Hyldevænget 11, bestyrelsesmedlem 

Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13, bestyrelsesmedlem 
Afbud: 

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1-6-2010
2. Gensidig orientering
3. Status på opgaver
4. Status på økonomi
5. Eventuelt

Ad 1. 
Der blev ikke lavet referat fra sidste møde. Relevante emner er derfor medtaget i 
dette referat:

Kommende bestyrelsesmøder for året blev fastlagt:

21/9-2010, kl 20:00 Charlotte
23/11-2010, kl 20:00 Karl
15/3-2010, kl 20:00 Gregers
Generalforsamling  blev fastsat til 12/4 2011

Der skiftes bank fra Danske Bank til Århus Lokalbank, som både giver renter og som 
kan håndtere elektronisk betaling, hvor alle betalinger skal attesteres af både kasserer 
og formand, som det er krævet i foreningens vedtægter. Det tilstræbes, at alle 
pengetransaktioner fremover foretages elektronisk, så kasererens arbejde lettes mest 
muligt.
 
Ad 2. 
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Referat af generalforsamlingen i april blev uddelt i begyndelsen af juli, og samtidig er 
kontonummer for for indbetaling af kontingent meddelt. Girokort er forsøgsvis 
udeladt i år.

Ad 3. 
Ny blomsterkumme til erstatning af den ødelagte i den østlige ende af Syrenvænget 
er bestilt, og vil blive udskiftet snarest muligt.

Vi har modatget en henvendelse vedrørende dagrenovationen, hvori der gøres 
opmærksom på, at det oftere og oftere opleves, at skraldespandene ikke sættes på 
plads igen efter tømning, og en efterladt skraldespand på vejen eller i indkørslen kan 
opfattes som et klart signal om, at man ikke er hjemme.
Foreningen vil rette en henvendelse til kommunen for at få strammet op på 
forholdene.  

Ad 4. 
Peter har ikke fået gjort op hvormange der har indbetalt kontingent nu efter fristens 
udløb. Sagen tages op på næste møde. 

Ad 5. 
Det har vist sig at foreningens partytelt på et tidspunkt er blevet pakket sammen i våd 
tilstand, så det nu er kraftigt jordslået. Det er rigtig ærgeligt, da ingen jo har lyst til at 
fejre konfirmation eller lignende højtidelighed i uhumske lokaler. Det undersøges om 
det eventuelt kan renses.

Farum d. 22-9-2010

Arne Nørby Rasmussen
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