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Referat af generalforsamling 23-04-2013  

Referat fra Generalforsamling i  

Grundejerforeningen Furesø Haveby 

Tid Tirsdag den 23-04-2013, kl. 19:30 

Sted Stavnsholtskolens kantine 

Deltagere Bestyrelsen var fuld repræsenteret 
Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22  tlf. 38 86 00 64/40 42 12 48 
Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 (referent) 
Henrik Storm, Rosenvænget 20 
Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 
Karl Jensen, Hyldevænget 11 
I alt ca. 30 grundejere 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 

2. Beretning 2012-2013 

3. Regnskab 2012 

4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget 

5. Arbejde med hastighedsdæmpende foranstaltninger i 2013 

6. Eventuelle indkomne forslag 

7. Valg 
Formand (2 år)  (afg. Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22, genopstiller) 

Bestyrelsesmedlem (2 år)  (afg. Karl Jensen, Hyldevænget 11, genopstiller ikke) 

Bestyrelsesmedlem (2 år)  (afg. Henrik Storm, Rosenvænget 20, genopstiller) 

Bestyrelsessuppleant (2 år)  (afg. Birgitte Rasmussen, Hyldevænget 20, genopstiller) 

Revisor 2 (2 år)  (Ulla Jensen, Hyldevænget 11, genopstiller ikke) 

Revisorsuppleant (1 år)  (afg. Karsten Larsen, Syrenvænget 18, genopstiller) 

8. Eventuelt 

Ad. 1 Wagner Jensen blev valgt til dirigent. Han bekendtgjorde at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt 

Ad. 2 Gregers gennemgik beretningen som kan findes på hjemmesiden  

Kommentarer: 

Der blev spurgt ind til plantekasserne. Planterne skulle gerne komme med 
fornyet styrke i år, men hele problematikken omkring hastigheds dæmpende 
foranstaltninger henvises til punkt 5 

Telt og service situationen er den, at det er i øjeblikket delt op mellem Henrik 
Storm og Gregers Bisgaard.  Henvendelse omkring udlejning skal ske til Henrik 
Storm. Der er dags dato 3 forespørgsler i 2013. Bestyrelsen ved ikke præcist, 
hvor meget det har været brugt de seneste år men ca. 5-8 gange årligt.  

Flere har forgæves forsøgt at finde vedtægterne på hjemmesiden, Bestyrelsen 
følger op på dette 

Beretningen blev godkendt. 

Ad. 3 Regnskabet kan hentes på hjemmesiden  

Renteindtægterne har været højere end forventet, til gengæld har der været 
højere udgifter til plantekummer og nyt telt. 

Regnskabet blev godkendt 

http://furesoehaveby.dk/2013/04/19/formandens-beretning-2012-13/
http://furesoehaveby.dk/2013/03/18/arsregnskab-2012-for-fureso-haveby-samt-budget-for-2013/
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Ad. 4 Bestyrelsen anbefaler at kontingentet fastholdes. Der opfordres til at indbetaling 
sker á konto med tydelig navn/adresse angivelse, Hans har brugt en del tid på at 
matche op med, hvem har betalt/ikke betalt.  

Der er fortsat en bekymring for om Kommunen kunne finde på at overdrage 
vejene til grundejerne. Bestyrelsen har fulgt med i medierne og finder det ikke 
faretruende med de lovindgreb, der har været.  

Kontingentet fastholdes og budgettet blev godkendt uden yderligere 
kommentarer. 

Ad. 5 Gregers har været i dialog med kommunen, fordi vi i bestyrelsen ønsker bedre 
hastighedsdæmpende foranstaltninger i området. Vi ville gerne høre hvad 
kommunen ville hjælpe os med også økonomisk. Der er mulighed for at få del af 
en pulje til at sikre bedre trafik sikkerhed. 

Flere har allerede bemærket, at der er opstillet fartmålere på Syrenvænget og 
Birkevænget. I fald det viser sig, at der køres for stærkt, vil kommunen 
formentlig installere nye hastighedsdæmpende foranstaltninger, forventeligt en 
løsning med bump.  

Kommunen vil fremadrettet opstille fartbegrænsninger i hele området på max. 
30 km, i dag er det kun en anbefalet fartgrænse.  

Der bliver ikke kigget på stikvejene, Fyrre-, Rosen-, Hylde- eller Tjørnevænget da 
udkørslerne på disse veje vurderes at ligge alt for tæt til eventuelle 
foranstaltninger.   

Ad. 6 Ingen nye forslag. 

Ad. 7 Valget foregik ved almindelig håndsoprækkelse i ro og mag  
Formand (2 år)  (afg. Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22, genopstiller)  

Gregers blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem (2 år)  (afg. Karl Jensen, Hyldevænget 11, genopstiller ikke) 

Leif Otterstrøm, Klintedalen 40 blev valgt 

Bestyrelsesmedlem (2 år)  (afg. Henrik Storm, Rosenvænget 20, genopstiller) 

Henrik blev genvalgt 

Bestyrelsessuppleant (2 år)  (afg. Birgitte Rasmussen, Hyldevænget 20, genopstiller) 

Birgitte blev genvalgt 

Revisor 2 (2 år)  (Ulla Jensen, Hyldevænget 11, genopstiller ikke) 

Mogens Strange Birkevænget 20 blev valgt 

Revisorsuppleant (1 år)  (afg. Karsten Larsen, Syrenvænget 18, genopstiller) 

Karsten blev genvalgt 

Ad. 8 Under pkt. 4 omkring vejene ledte samtalen ind på en stor utilfredshed med 
fortovene i området. Bestyrelsen henviser til selv at kontakte kommunen gerne 
med billede, der var flere i forsamlingen, som havde rigtig god erfaring med det.  

Flere har erfaret, at der nu også ligger hestepære på fortov/vejene. Det er 
mindst lige så hensigtsmæssigt som hundelorte, og der opfordres selvfølgelig til 
at hjælpe til med at fjerne dem, det kan anbefales at benytte dem som gødning i 
haven.  

Efter en snak om dårlig lugt ved optænding i diverse brændeovne vil bestyrelsen 
linke på hjemmesiden til Kommunens information om ”God optænding”. Se evt. 
artikkel. 

Emnet parkering på vejene, når der er stort besøg i Arenaen, blev berørt.  

http://furesoehaveby.dk/2013/05/12/braendeovne-artikel/
http://furesoehaveby.dk/2013/05/12/braendeovne-artikel/


furesø haveby  farum 

Referat af generalforsamling 23-04-2013  

 


