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Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Furesø Haveby 

 

Tid: d. 23/11-2010, kl. 20:00  

Sted:  Karl Jensen, Hyldevænget 11 

 

Deltagere:   

 Arne Nørby Rasmussen, Hyldevænget 20, formand 

Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22, næstformand 

 Karl Jensen, Hyldevænget 11, bestyrelsesmedlem  

Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13, bestyrelsesmedlem  

Afbud:  

Peter Mortensen, Syrenvænget 25, kasserer  

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 21-9-2010 

2. Gensidig orientering 

3. Status på opgaver 

4. Status på økonomi 

5. Eventuelt 

 

Ad 1.  

Referatet fra forrige møde den 21-9-2010 blev godkendt. 

 

Ad 2.  

Der har været 2 henvendelser fra medlemmer, som gerne vil have opstillet 

rævefælder. 

Efter henvendelse til Skov- og naturstyrelsen, er det bekræftet, at ræve må reguleres i 

indhegnede haver. Fælderne skal tilses mindst to gange om dagen, og en jæger med 

de fornødne godkendelser skal foretage aflivning. 

Det aftaltes at tage kontakt til grundejerforeningerne i nabolaget, for at høre hvilke 

tiltag de evt. har gjort i den anledning.  

 

Den truende privatisering af vejene, er indtil videre afværget ved hastelovgivning i 

folketinget, og det forventes derfor ikke at privatisering blive aktuel foreløbig, og 

skulle det ske, er kommunen forpligtet til at aflevere vejene i acceptabel stand forud 

for en eventuel privatisering. 

 

Ad 3.  

Den knuste blomsterkumme ud for Syrenvænget 5 er blevet udskiftet, og alle 

kummerne på Syrenvænget er rettet op. Det skulle dog vise sig, at den nye 
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blomsterkumme allerede dagen efter blev påkørt og rykket en del. – Vi prøver igen 

…  

Ad 4.  

Efter at vi har skiftet bank til Aarhus Lokalbank, har den omtalte bank været i fokus i 

dagspressen med rygter om, at den er i vanskeligheder. Bestyrelsen har undersøgt, at 

foreninger er på samme måde som private indlånere garanteret indlån på op til kr. 

750.000, så der er ingen fare for, at foreningen mister sin formue. Den elektroniske 

betaling med tilsvarende elektronisk attestering er nu på skinner, og indestående 

bliver nu forrentet som ønsket på generalforsamlingen.   

 

Peter havde meldt afbud, men har tilkendegivet, at der er tilgået en hel del 

kontingentindbetalinger i kølvandet på de rykkere, der blev uddelt i slutningen af 

oktober. 

 

 Ad 5.  

Der er reserveret lokale til generalforsamlingen den 12. april 2011 i 

Stavnsholtskolens kantine, og der bliver fremsendt faktura kr. stor 250,- fra Furesø 

kommune. 

 

Næste møde er fastsat til den 15/3-2010, kl 20:00 hos Gregers, Hyldevænget 22. 

 

Farum d. 24-11-2010 

 

Arne Nørby Rasmussen 
 


