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Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  i	  	  
Grundejerforeningen	  Furesø	  Haveby	  –	  Farum	  

 
Tid	   Tirsdag	  den	  23-‐8-‐2011,	  kl.	  20:00	  

Sted	   Charlotte	  Hartvig,	  Fyrrevænget	  13	  

Deltagere	   Gregers	  Bisgaard,	  Hyldevænget	  22	  
Karl	  Jensen,	  Hyldevænget	  11	  
Charlotte	  Hartvig,	  Fyrrevænget	  13	  
Henrik	  Storm,	  Rosenvænget	  20	  
Hans	  Kiærskou,	  Hyldevænget	  16	  

Dagsorden:	   1. Gensidig	  orientering	  
2. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  den	  3-‐5-‐2011	  
3. Kontingent	  –	  Status	  
4. Nordsjællands	  Politi	  
5. Natbelysning	  
6. Blomster	  kummer	  
7. Billeder	  på	  hjemmeside	  
8. Mail	  kommunikation	  med	  foreningens	  medlemmer	  
9. Kommunikation	  med	  nye	  medlemmer	  
10. Eventuelt	  

Ad.	  1	   Ingen	  kommentarer	  

Ad.	  2	   Referat	  blev	  godkendt	  uden	  kommentarer	  

Ad.	  3	   Pr.	  den	  22.	  aug.	  2011	  var	  der	  tilgodehavender	  på	  2160,-‐	  kr.	  
Der	  var	  allerede	  sendt	  rykkere	  ud	  

Ad.	  4	   Det	  var	  et	  godt	  initiativ	  at	  have	  et	  møde	  med	  politiet	  omkring	  almindelig	  
opmærksomhed	  på	  sikring	  af	  villaområder	  for	  indbrud	  mm.	  

	   Desværre	  kom	  invitationen	  for	  sent	  til	  at	  kunne	  nå	  at	  invitere	  andre	  end	  
bestyrelsen	  pga.	  kopiering	  og	  uddeling	  mm.	  (Derfor	  er	  det	  super	  med	  
mailkorrespondance	  til	  grundejerne)	  

	   Rent	  statistisk	  var	  der	  registreret	  et	  enkelt	  indbrud	  inden	  for	  6	  måneder	  i	  
området	  med	  vores	  grundejerforening.	  
	  Informationerne	  var	  meget	  generel	  og	  ikke	  det	  helt	  nye.	  
Alm.	  opfordring	  til	  at	  hjælpe	  med	  at	  holde	  øje	  med	  naboer,	  når	  de	  ikke	  er	  
hjemme,	  evt.	  tømme	  postkasser.	  
Det	  blev	  anbefalet	  at	  notere	  serienumre	  på	  eksempelvis	  fjernsyn	  mm.	  I	  tilfælde	  
af	  tyveri	  og	  at	  tyvene	  rent	  faktisk	  bliver	  pågrebet	  kan	  politiet	  agere	  hvis	  de	  kan	  
bevise	  at	  tyvekosterne	  er	  bestjålet.	  Dette	  bringer	  ikke	  nødvendigvis	  tingene	  
tilbage	  til	  ejeren.	  Man	  kan	  evt.	  låne	  en	  gravørpen.	  	  



furesø haveby •  farum 

Referat 23-08-2011.doc  

www.politi.dk 

 

TRYK POLITI - et sms-samarbejde mellem dig og politiet 
Vil du hjælpe politiet med at opklare indbrud i Nordsjælland?  
Så tilmeld dig politiets sms-tjeneste TRYK POLITI, som gør det muligt at give politiet 
oplysninger via sms. Læs her, hvordan du gør. 

Alt for mange mennesker har oplevet at komme hjem til en bolig, hvor der har været indbrud. Det 
er ikke bare en stor belastning for dem, det går ud over. Det skaber også utryghed i lokalområdet. 

Med initiativet TRYK POLITI har du mulighed for via sms at sende oplysninger til politiet, som kan 
være med til at opklare et indbrud i dit lokalområde. Det eneste, du skal gøre er at tilmelde dig 
sms-tjenesten her på siden, og så ellers holde øjne og ører åbne – og mobilen tændt.  

 
Så enkelt er det 
Når politiet har brug for din hjælp, modtager du en sms-besked fra Nordsjællands Politi. Det kan for 
eksempel være i forbindelse med et indbrud. Udover en kort beskrivelse af forbrydelsen, vil du få 
at vide, hvad du skal holde særligt øje med. Det kunne være en tasketyv, der er stukket af på en 
rød knallert. Eller en person i en hvid varevogn, der er set ved gerningsstedet.  

Ser eller hører du noget udsædvanligt, som du mener, kan hjælpe politiet med opklaringen, skal du 
kontakte Nordsjællands Politi – enten ved at svare på sms’en eller ringe 1-1-4. 

 
Vigtigt: 
Du skal kun observere og informere politiet på en måde, der ikke indebærer risiko for dig selv. Du 
bliver altså hverken bedt om at foretage civile anholdelser eller forsøge at tilbageholde 
gerningsmænd. 

 
Pilotprojekt  
TRYK POLITI er et såkaldt pilotprojekt, som indtil videre kun findes i Nordsjællands Politikreds. 
Hvis ordningen viser sig at være en succes, vil der blive taget stilling til, om den skal udbredes til 
andre dele landet eller til hele landet.  

 
TRYK POLITI - fordi 1 mio. øjne ser mere end 1600! 
Der bor ca. 500.000 borgere i Nordsjælland, som betjenes af ca. 800 politifolk 

	   Informationsmødet	  vil	  formodentlig	  blive	  gentaget	  til	  næste	  år	  

Ad.	  5	   Gregers	  og	  Charlotte	  har	  været	  til	  møde.	  Det	  kom	  der	  ikke	  så	  meget	  ud	  af.	  	  
Den	  generelle	  holdning	  fra	  grundejerne	  er	  bekymring,	  om	  sikkerheden	  når	  man	  
kommer	  hjem	  i	  mørket,	  men	  også	  risikoen	  for	  indbrud,	  ujævne	  fortove	  mm	  
ligger	  på	  sinde.	  
Gregers	  har	  stillet	  op	  til	  TV-‐interview	  og	  forsøgt	  at	  formidle	  borgernes	  
bekymringer	  til	  natsænkning	  af	  belysningen	  i	  området.	  
Nu	  må	  det	  afventes	  at	  forsøget	  afprøves	  og	  så	  må	  grundejerne	  være	  med	  til	  at	  
evaluere	  efterfølgende.	  
Alle	  skal	  være	  velkomne	  til	  at	  kontakte	  kommunen	  under	  forsøget	  hvis	  der	  er	  
voldsomme	  gener	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde.	  

Ad.	  6	   Der	  er	  ikke	  blevet	  gjort	  noget	  ved	  kummerne	  i	  sommer	  og	  det	  giver	  dårlig	  
samvittighed.	  Det	  blev	  besluttet	  at	  der	  til	  foråret	  vil	  blive	  gjort	  en	  indsats	  for	  at	  
få	  gennemgået	  alle	  kummer	  i	  grundejerforeningen	  og	  få	  plantet	  noget	  der	  giver	  
mening	  og	  som	  kan	  tåle	  forholdene.	  

Ad.	  7	   Der	  blev	  snakket	  om,	  at	  der	  ved	  lejlighed	  skal	  tages	  billeder	  af	  bestyrelsen	  til	  
hjemmesiden.	  
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Ad.	  8	   Der	  er	  kommet	  rigtig	  mange	  mailadresser	  ind	  på	  foreningens	  medlemmer	  men	  
mangler	  stadig	  en	  del.	  Der	  vil	  blive	  udsendt	  endnu	  en	  opfordring.	  

Ad.	  9	  	   Velkomst	  brevet	  skal	  opdateres	  og	  moderniseres.	  Gregers	  og	  Charlotte	  vil	  kigge	  
på	  dette.	  

Ad.	  10	   Er	  der	  afholdt	  vejfester	  i	  år	  skal	  man	  huske	  at	  få	  refunderet	  udgifter	  i	  
indeværende	  år,	  ellers	  bortfalder	  retten.	  

 


