
furesø haveby  farum 

Referat af generalforsamling 17-04-2012  

 
 
 
 

Referat fra Generalforsamling 
i  

Grundejerforeningen Furesø Haveby  Farum 
 

 

Tid Tirsdag den 17-04-2012, kl. 19:30 

Sted Kantinen på Stavnsholtskolen 

Deltagere Indbyggere i Furesøhaveby. Dog ikke nok til at være beslutningsdygtig. 
Bestyrelsen: 

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

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 
2. Beretning 2011-2012 
3. Regnskab 2011 (vedlagt) 
4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent) og 

godkendelse af budget 2012 
5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: 

Vedtægtens § 3 
Vedtægtens § 11 

6. Indkomne forslag 
7. Valg 

1. Næstformand (2 år),  (afg. Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13, genopstiller ) 
2. Kasser (2 år),   (afg. Hans Kiærskou, Hyldevænget 16, genopstiller) 
3. Revisor (2 år),   (afg. Morten Kofoed, Rosenvænget 17, genopstiller) 
4. Bestyrelsessuppleant (2 år) (afg. Anders Quitzau, Syrenvænget 29, genopstiller) 
5. Revisorsuppleant (1 år),  (afg. Karsten Larsen, Syrenvænget 18, genopstiller) 

8. Eventuelt 
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Ad. 1 Valg af dirigent blev Vagner Jensen 

Ad. 2 Formandens beretning 2011 – 12 
 
Konstituering 

 

Efter valget på generalforsamlingen 2011 har bestyrelsen konstitueret sig som 

følger: 

 

Formand:  Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22 

Næstformand: Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 

Kasserer:  Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 

Bestyrelsesmedlem: Karl Jensen, Hyldevænget 11 

Bestyrelsesmedlem: Henrik Storm, Rosenvænget 20 

 

Bestyrelsesmøder 

 

Bestyrelsen har afholdt i alt 4 møder i det forløbne år (03.maj, 23.august, 

8.november og 14marts) Referaterne bliver lagt på hjemmesiden, så snart de er 

udfærdiget, så medlemmerne har mulighed for at følge med i bestyrelsens 

arbejde. 

 

Hastighedsdæmpende foranstaltninger 

 

Én plantekumme ud for Syrenvænget 16 blev i vinteren 2010/11 beskadiget  

formodentlig i forbindelse med snerydning, og den vil blive udskiftet i løbet af 

maj. Samtidig vil der blive udplantet nye planter i alle kasser. Der er til stadighed 

problemer med at kasserne bliver forskubbet, især på Syrenvænget. Bestyrelsen 

har besluttet at der indkøbes 1 stk. ny blomsterkasser, samt alt beplantning 

udskiftes forår 2012 

 

Nordsjællands Politi 

 

Bestyrelsen blev kontaktet af Nordsjællandspoliti som har styrket indsatsen i 

Furesø kommune, for at nedbringe antallet af indbrud. Bestyrelsen deltog på et 

møde arran-geret i samarbejde mellem Furesø kommune og Nordsjællands politi. 

Formålet med mødet var at starte en dialog mellem de forskellige 

grundejerforeninger og politiet. Vores område har dog været meget lidt plaget af 

indbrud, men politiet opfordre dog stadig at vi holder øje med hvem der færdes i 

kvarteret, samt at hjælpe hindanden i ferie perioder osv. 

 

Natbelysning 

 

Furesø kommune besluttede i 2011 at der skulle udføres et forsøg med 

natbelysning i vores område, samt andre område i kommunen. Dette initiativ 

skabte en del debat bland de berørte grundejerforeninger. Nogle områder blev 

allerede inden opstarten af forsøget taget ud af forsøget, men dog ikke vores 

område. Vores argumenter og modstand mod projektet fik også TV2’s interesse 

og der blev lavet et indslag til TV2 Lorry. Forsøget er nu afsluttet og bestyrelsen 

har forsøgt at komme i dialog med forvaltningen samt borgmester efterfølgende, 

dog uden held. Vi opfatter tavsheden fra Furesø kommune som udtryk for at 

forsøget ikke har frembragt det ønskede resultat og derfor skrinlagt. 
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 Ny hjemmeside 
 
Foreningen har fået ny hjemmeside, som skal bridrage til en tættere dialog 
mellem bestyrelse og medlemmer. I fremtiden vil meget kommunikation foregå 
her. Derfor opfordre bestyrelsen alle medlemmer at tilmelde sig her, da de 
automatisk vil blive opdateret på nyheder. 
 
Mail adresser 
 
Bestyrelsen har brugt en del tid på at indsamle alle mail adresser, men der 
mangler stadig en del. Derfor vil vi gøre endnu et forsøg inden vi personligt tage 
kontakt til de medlemmer der mangler. 
 
Partytelt 
 
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 2011 udbetalt 3 tilskud på kr. 1000,-  til vejfester, og det er 
intentionen at  fortsætte ordningen, med mindre generalforsamlingen vedtager 
noget andet. 
 
Fastelavnsarrangement 
 
Fastelavnsfesten blev i år holdt hos Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22. 
Tilslutningen til årets arrangement har været meget overvældende og utroligt 
positivt. Det var utroligt glædeligt at se alle de glade børn, men også at se den 
gode dialog der er mellem alle medlemmerne. Arrangementet var arrangeret af 
Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13, med assistance fra Gregers Bisgaard, 
Hyldevænget 22. Vi skylder stor tak til Charlotte for den store indsats. 
 

Ad. 3 Regnskab 2011 blev godkendt efter at Hans havde præsenteret det. 

Ad. 4 Kontingentet fastholdes og budget for 2012 blev godkendt. 
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Ad. 5 
 

Bestyrelsen forklarede, hvor vigtig det er at kunne kommunikere elektronisk i 
hverdagen i stedet for at alt skal omdeles. Informationen til beboerne i 
grundejerforeningen vil blive bedre, det vil være nemmere at forespørge 
medlemmernes kommentarer/meninger til evt. beslutninger/høringer og meget 
andet. Ud over at der opfordres til at indlevere mailadresser til bestyrelsen 
ønskes der også en ændring i vedtægterne for omdeling af diverse 
informationsmaterialer.  
 

Vedtægtens § 3 formuleres således: 
 

”Pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af en parcel i Furesø 

Haveby. Ved indtræden i foreningen skal indbetales et indskud, stort kr. 500,00. 

Ved ejerskifte, bort set fra overgang eller overdragelse til ægtefælle eller 

livsarvinger, betales nyt indskud, og det af et medlem indbetalte indskud 

tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen. jfr. i øvrigt § 12.  

 

Medlemmer er pligtige til at meddele adresseforandring inden 8 dage efter 

flytning. 

 

Bestyrelsens kommunikation med medlemmerne sker primært elektronisk 

(via e-mail). Medlemmerne er pligtige til at give bestyrelsen oplysning om e-

mailadresse og ændringer hertil. Medlemmer vil efter særskilt anmodning 

fortsat kunne modtage bestyrelsens meddelelser via post.” 

 

Vedtægtens § 10 formuleres således: 
 

”Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan (give), 

forandre eller ophæve vedtægtsbestemmelser. 

 

Enhver generalforsamling, der er indkaldt med 14 dages skriftligt varsel 

(elektronisk eller via post) til hvert enkelt medlem, er uanset det mødte antal 

beslutningsdygtig (jfr. dog § 11). Ved afstemninger gælder simpel 

stemmeflerhed (jfr. dog § 11). Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog 

skal den foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem forlanger det. I tilfælde af 

stemmelighed er et forslag forkastet.  

 

a) Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i april måned i Farum.  

 

b) Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 1. marts  

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte, bestyrelsen finder det 

fornødent, samt når 25% af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen fremsætter 

anmodning derom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Når sådan 

begæring er indgivet, skal generalforsamlingen afholdes inden for 3 uger fra 

begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst 75% af rekvirenterne er mødt, kan 

bestyrelsen annullere generalforsamlingen.  

 

Ved indvarsling til generalforsamlinger meddeles dagsordenen.” 

 

Da vedtægten alligevel ikke kunne besluttes på den ordinære generalforsamling 
blev der skabt enighed om, at bestyrelsen vil tage alle de gode kommentarer 
med og reformulere ændringen forud for den ekstraordinære generalforsamling. 

Ad. 6 Bestyrelsen har modtaget et enkelt forslag, eller mere måske en problematik 
omkring udlejning af foreningens telt. Det blev vendt meget kort på 
generalforsamlingen men bestyrelsen har besluttet at tage det op til diskussion 
ved først kommende bestyrelsesmøde.  
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Ad. 7 Valget blev hurtigt overstået da alle afgående genopstillede og alle blev valgt 

Ad. 8 Torben fra Klintedalen 36 ytrede ønske om, at Bestyrelsen vil rette henvendelse 
til kommunen om at ”Blindvejs”skiltet på hjørnet mellem Klintedalen og 
Skovbakken bliver drejet/flyttet, så det er mere synligt for trafikanter fra begge 
sider. Der er eftersigende mange, der kører forgæves ned for enden af 
Klintedalen. Bestyrelsen vil overveje ved næste bestyrelsesmøde, hvad der kan 
gøres ved problemet. 

 Der blev kort diskuteret fliselægning som følge af arbejde med nyt vejbelysning 
og kabler. Der opfordres fra bestyrelsen til selv at tage billeder af problemerne 
og indsende dem til kommunen. Det er et afsluttet kapitel fra Bestyrelsens side. 

 Der er kommet et 16T skilt ved tunnelføringen på Klintebakken. Flere ønsker 
skiltet flyttet tættere på muligheder for at dreje af, så lastbiler ikke bliver fanget 
og må bakke tilbage over bump mm. Bestyrelsen vil overveje ved næste 
bestyrelsesmøde hvordan sagen gribes an.  

 Parkering på Stavnsholtvej og ved større arrangementer også på Syrenvænget 
mm. blev diskuteret med stor frustration hos flere af medlemmerne. Bestyrelsen 
har taget diskussionen til eftertanke og vil overveje på næste bestyrelsesmøde, 
om der skal tages aktion på emnet.  

 


