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Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Furesø Haveby 

 

Tid: d. 27/1-2010, kl. 20:30  

Sted:  Peter Mortensen, Syrenvænget 25, 

 

Deltagere:   

 

 Arne Nørby Rasmussen, Hyldevænget 20, formand  

Per Sauerberg, Syrenvænget 27, næstformand 

 Karl Jensen, Hyldevænget 11, bestyrelsesmedlem  

Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 22, bestyrelsesmedlem  

Peter Mortensen, Syrenvænget 25, kasserer  

 

Dagsorden: 

 

1. Gensidig orientering 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25-05-2009 

3. Status på økonomi 

4. Fastelavnsarrangement 

5. Afslutning af Dongs kabellægning og udskiftning af vejbelysning 

6. Eventuelt 

 

 

Ad 1) 

Kommunen har tilsyneladende taget forslaget om at privatisere alle villaveje af 

bordet. I stedet ligger der et forslag om nedklassificering af vejene med 

brugerbetaling til følge. Kommunens besparelse: 5 mill. Kr, minus 1 mill. Kr. til 

administration af denne ordning. 

Bestyrelsen besluttede sig for alligevel at indsamle oplysninger om omkostninger og 

procedurer ved overdragelsen af Furesø Havebys veje til kommunen i 1974. 

Formanden vil gennemgå protokoller og referater i arkivet, og næstformanden vil 

indsamle skriftlig beretning fra tidligere bestyrelsesmedlem. Det vil også blive 

undersøgt hvad en syn-og-skøn mand med speciale i veje og fortove til koste. 

 

Ad 2) 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 3) 

Kassereren have udarbejdet er foreløbigt regnskab for 2009 og et budget for 2010. 

Bestyrelsen godkendte dette med småjusteringer. Regnskab og budget vil blive 

revideret og fremlagt på generalforsamlingen d. 20. april 2010. 
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Bestyrelsen gav kassereren mandat til at få lavet en mere tidssvarende løsning med 

udskrivning og styring af kontingentindbetalingerne. Den nuværende er meget 

tidskrævende og besværlig for alle parter. 

Det blev også besluttet at fremtidige fejlindbetalinger ikke automatisk vil blive 

tilbagebetalt. Omkostningerne og besværet med dobbelt underskrift står som regel 

ikke i rimeligt forhold til beløbenes størrelse. 

 

Ad 4) 

Charlotte havde lavet en flot indkaldelse til fastelavnsarrangementet d.14. februar. 

Indbydelserne vil blive uddelt af bestyrelsen den førstkommende weekend. 

 

Ad 5) 

De store snemængder har vanskeliggjort en sidste inspektion, men umiddelbart synes 

de påpegede fejl at være blevet rettet. 

 

Ad 6) 

Bestyrelsen besluttede at erstatte den beskadigede plantekasse på Syrenvænget når 

vejret tillader det. 

Næste bestyrelsesmøde blev lagt d. 22 marts. 

 

Farum d. 9/2-2010. 

 

Per Sauerberg 

 

 


