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Farum den 13-4-2011
Referat af

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 12. april 2011, kl. 19:30
i

Stavnsholtskolens kantineområde

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning 2010-2011
3. Regnskab 2010 
4. Fastsættelse af kontingent og budget 2011
5. Indkomne forslag
6. Valg

a. Bestyrelsesmedlem (2 år), (afg. Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13, genopstiller)
b. Formand (2 år), (afg. Arne Nørby Rasmussen, Hyldevænget 20, genopstiller ikke)
c. Kasserer (2 år), (afg. Peter Mortensen, Syrenvænget 25, genopstiller ikke)
d. Bestyrelsessuppleant (2 år), (afg. Anders Quitzau, Syrenvænget 29, genopstiller)
e. Revisor (2 år), (afg. Ulla Jensen, Hyldevænget 11, genopstiller)  
f. Revisorsuppleant (1 år), (afg. Karsten Larsen, Syrenvænget 18)

7. Eventuelt

Kun ca. 20 medlemmer inklusiv bestyrelsen var mødt frem. 

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

Ad 2. Beretning 2010 - 2011
Formanden fremlagde beretning for året:

Konstituering
Efter valget på generalforsamlingen 2010 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: Arne Nørby Rasmussen, Hyldevænget 20
Næstformand: Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22
Kasserer: Peter Mortensen Syrenvænget 25
Bestyrelsesmedlem: Karl Jensen, Hyldevænget 11
Bestyrelsesmedlem: Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har afholdt i alt 4 møder i det forløbne år (1.juni, 21.september, 23.november og 21marts 
2011)
Referaterne bliver lagt på hjemmesiden, så snart de er udfærdiget, så medlemmerne har mulighed for 
at følge med i bestyrelsens arbejde.
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Hastighedsdæmpende foranstaltninger
En plantekumme ud for Syrenvænget 5 blev i vinteren 2009/10 beskadiget formodentlig i forbindelse 
med snerydning, og den blev udskiftet i løbet af sommeren. 
Der er til stadighed problemer med at kasserne bliver forskubbet, især på Syrenvænget, men vi har 
fået definitivt nej fra kommunen til at de etablerer permanente anlæg magen til dem, der allerede er i 
forvejen på f. eks Birkevænget.

Ny bankforbindelse
Igennem flere år er bestyrelsen blevet kritiseret for, at der ikke blev tilskrevet renter til foreningens 
indeståender i den danske bank. Da det ikke var muligt at få den danske bank til at yde 
rentetilskrivning, var det nødvendigt at finde en ny bankforbindelse. Kassereren har således forhørt sig 
hos flere pengeinstitutter, og det endelige valg blev Århus Lokalbank, som både var villig til at give 
renter, og som kunne administrere udbetalinger med to underskrifter elektronisk, hvilket er et krav 
formuleret i foreningens vedtægter. Det skulle senere vise sig, at Århus lokalbank er i svære 
økonomiske vanskeligheder, men vi har fået fastslået, at foreningen er sikret på samme måde som 
private personer, d.v.s. at beløb under kr. 750.000,- er sikre.
Der vil kunne opstå problemer med forsinkelser på udbetalinger, men bestyrelsen har vurderet, at det 
med de meget få transaktioner, som vi foretager, er mest hensigtsmæssigt at fastholde arrangementet 
med Århus Lokalbank. 
Det har vist sig temmelig kompliceret at skifte bankforbindelse for en forening, så det vil vi gerne 
undgå. 
For at forenkle kassererens arbejde, har vi som noget nyt i 2010 opkrævet årskontingentet alene via 
bankoverførsel, da langt de fleste i dag bruger netbank til indbetalinger. Det ser ikke ud til at det har 
givet problemer, så hvis ikke generalforsamlingen protesterer, vil denne procedure blive fastholdt 
fremover.       

Privatisering af vejvedligeholdelsen
Furesø kommune havde i 2009 vedtaget at overlade vedligeholdelsen af villavejene i hele kommunen 
til beboerne, og det samme var godt i gang i andre kommuner landet over.  
Der var en del røre om problemet i efteråret, men i december 2010 fik den nuværende trafikminister 
udvirket, at overdragelser af vejvedligeholdelse kun kan ske, hvis vejene forud for overdragelsen er 
sat i stand, og at overdragelsen skal varsles indtil 4 år før effektueringen, dog således, at der er et 
kommunalvalg imellem.
Det ser således ud til, at vi slipper i første omgang, men det sidste ord er nok ikke sagt i den sag.
Også overdragelsen af betaling for vejbelysning til grundejerne har været drøftet i dagspressen, men 
der foreligger ikke noget konkret om dette fra Furesø kommune på nuværende tidspunkt. 

Støtte til grundejerforeningen Furesøhøj
Foreningen har modtaget en henvendelse fra vor naboforening om støtte i deres kamp mod Furesø 
kommune angående kommunens overholdelse af lokalplan 18.2 for naturområdet 'Skallepanden'. 
Tvisten, som har stået på i 10 år, omhandler noget beplantning, som kommunen har foretaget 
tilsyneladende i strid med egne lokalplaner. Sagen er nu låst fast, og Furesøhøj søger derfor støtte hos 
de omliggende grundejerforeninger, i håb om at det kan give større vægt.
Vi har drøftet sagen i bestyrelsen, og er ikke indstillet på at gå aktivt ind i konflikten, men vil dog 
gerne være medunderskriver på en fælles opfordring til kommunen om, at kommunen overholder 
gældende love og bestemmelser, på samme måde som det kræves af medborgerne. 

Partytelt
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Partyteltet er fortsat til rådighed sammen med muligheden for at låne service for op til 48 personer via 
grundejerforeningen. Det er fortsat Per Sauerberg Syrenvænget 27, som administrerer udlånet af telt 
og service.
Låneordningen køres efter 'først til mølle' princippet.  

Tilskud til vejfester
Der blev i 2010 udbetalt et tilskud  på kr. 1000,-  til vejfester, og det er intentionen at  fortsætte 
ordningen, med mindre generalforsamlingen vedtager noget andet.

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

Ræveregulering
Efter flere års stilstand er der igen observeret ræve i området, og der er p.t. én fælde i brug. Om det har 
givet resultat vides ikke. Foreningens anden fælde er p.t. opmagasineret hos Arne Rasmussen, 
Hyldevænget 20. 

Ad. 3 Regnskab 2010
Da kassereren var forhindret i at møde op, fremlagde formanden regnskabet, som var udsendt til 
medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Driften:
De samlede indtægter i 2010 blev kr. 20.610,-, hvilket er kr. 2.000,- mere end budgetteret grundet 
flere indskud end forventet.
Renteindtægter udgjorde kr. 1.637,- mod budgetteret kr. 1.500,-
De samlede udgifter beløber sig til kr. 10.469,- mod budgetteret kr. 16.900,-
Alle udgifter undtagen Fastelavnsarrangementet var under det budgetterede.
Årets resultat er herefter kr. 11.777,- mod budgetteret overskud på kr.3.020,-
Status:
Foreningen har aktiver for i alt kr. 158.646,-. Passiver udgør kr. 0,- hvorefter egenkapitalen udgør kr. 
158.646,-
Regnskabet er revideret uden bemærkninger af revisorerne.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ad. 4  Fastsættelse af kontingent og budget for 2011.   
Da der ikke er planlagte aktiviteter, som kræver ekstraordinære udgifter, fastsattes det årlige 
kontingentet for 2011 uændret til kr. 120,-.
Budget for 2011 baseret på uændret kontingent og overskud på kr. 3.520,- blev godkendt.
 
Ad 5 Indkomne forslag
Forslag fremsendt af Henning Kornbo, Birkevænget 33:
”
Furesø Kommune efterlyser en grundejerforening, som med tilskud fra kommunen gennemfører et 
energitjek af deres huse.
Det er dog frivilligt, om man vil gennemføre alle eller kun enkelte eller slet intet af de foreslåede 
energiløsninger, som vil blive forelagt den enkelte husejer med et anlægsbudget og evt. en 
finansieringsplan og et skøn over tilbagebetalingstiden for den enkelte energiforbedring.
 
Da flertallet af husene i vort område efterhånden har ”nogle år på bagen”, kan det måske have foreningens 
interesse? 
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”
Efter en kortere drøftelse blev det besluttet, at bestyrelsen kigger nærmere på tilbudet fra Furesø 
kommune, for at se om det er noget vi skal gå videre med.  
  
Ad. 6  Valg   

1. Bestyrelsesmedlem, Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 blev genvalgt for 2 år
2. Formand, Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22 blev valgt for 2 år 
3. Kasserer, Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 blev valgt for 2 år
4. Nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for Gregers Bisgaard kunne ikke udpeges blandt de 

fremmødte, hvorfor foreningen vil forsøge at indkalde bestyrelsessuppleant Søren Rude til 
opgaven

5. Revisor, Ulla Jensen, Hyldevænget 11 blev genvalgt for 2 år
6. Som ny bestyrelsessuppleant til erstatning for Søren Rude valgtes Bigitte Rasmussen, 

Hyldevænget 20
7. Revisorsuppleant , Karste Larsen, Syrenvænget 18 blev genvalgt in absentia 

Ad 7 Eventuelt
Som så mange gange tidligere blev der efterlyst metoder til, hvordan vi kan få reduceret antallet af 
hundeefterladenskaber på vore fortove. Særligt Birkevænget synes plaget af problemet.
Foreningen har ingen muligheder udover at opfordre hundelufterne til at samle ekskrementerne op 
umiddelbart efter ’genereringen’.
Et medlem på Syrenvænget forespurgte, om der kan gøres noget ved de grundejere, som groft 
forsømmer at  vedligeholde hegn og fortov. Der er flere tilfælde på Syrenvænget.
Svar: Foreningen har tidligere arrangeret fælles vedligeholdelsesdage, hvor alle trimmer deres facade 
mod vejen og samtidig får mulighed for en ’nabosnak’, men udbyttet stod desværre ikke mål med 
anstrengelserne.     
Ole Kassow, Tjørnevænget 1 opfordrede til, at et medlem af foreningens bestyrelse deltager i den 
årlige generalforsamling i Furesø Vandværk, for at kunne følge lidt med i udviklingen. Det blev taget 
til efterretning. 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen kl. 20:30

Frem til kl. 22 nød de fremmødte godt af Karl & Ulla’s delikatesser. 

Arne Nørby Rasmussen
13-4-2011
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