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Tid Tirsdag den 08-05-2012, kl. 20:00 

Sted Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22 

Deltagere Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22  tlf. 38 86 00 64/40 42 12 48 
Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 
Henrik Storm, Rosenvænget 20 
Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 
Karl Jensen, Hyldevænget 11 

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-4-2012 

2. Konstituering af den nye bestyrelse 

3. Gensidig orientering 

4. Budget 

5. Ekstraordinær generalforsamling 

6. Telt 

7. Blomsterkummer 

8. Opkrævning af kontingent 2012 

9. Opgavefordeling af kommende sæson 

10. Fastlæggelse af kommende faste møder 

11. Eventuelt 
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Ad. 1 Referat blev godkendt.  
Opfølgende arbejde på punkterne til eventuelt: 

 Ang. dårlig placering af ”blindvejs”-skiltet på Klintedalen. Gregers tager 
kontakt til kommunen. 

 Ang. Flisebelægningen i Grundejerforeningen. Dette er et afsluttet 
kapitel fra bestyrelsens side. Enhver grundejer er i sin ret til selv at 
kontakte kommunen med konkrete problemer. 

 Ang. ”16T”-skiltet på Klintebakken. Gregers tager kontakt til kommunen. 

 Ang. Parkering på Stavnsholtvej mm. ved store arrangementer i Farum 
Arena. Bestyrelsen forstår godt irritationsmomentet men det vurderes 
ikke til at skulle eskaleres til kommunen. Enhver grundejer er i sin ret til 
selv at kontakte kommunen. 

Ad. 2 Konstitueringen fastholdes fra sidste periode. 
Formand Gregers er formand 
Charlotte er næstformand 
Hans er regnskabsansvarlig 
Henrik og Karl er bestyrelsesmedlemmer 

Ad. 3 På et møde i Industriforeningen er der blevet sagt at forsøget med slukning af 
Natbelysning har været meget positivt. Bestyrelsen har opfattet forsøget som en 
lukket sag, da vi ikke har hørt noget fra den siden december. Derfor er vi lidt 
uforstående overfor en sådan udtalelse. Vi væbner os med tålmodighed i forhold 
til eventuelle tilbagemeldinger til kommunen  

 ”Privatisering af veje” nævnes stadig i medierne. Bestyrelsen følger udviklingen i 
tilfælde at Furesø også skulle finde på en sådan besparelse. 

Ad. 4 Ingen yderligere kommentarer til budgettet en alt ser fint ud. 

Ad. 5 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 29. maj 2012 kl. 
19.30 på Hyldevænget 22. Mødet forventes ikke at vare så lang tid, derfor er det 
besluttet ikke at stille med forplejning og det holdes udendørs (på vejen). 
Der er lagt op til 2 mindre vedtægtsændringer jf. indkaldelsen til 
Generalforsamlingen 17. april 2012.  

Ad. 6 Efter en kort korrespondance mellem Per Sauerberg og bestyrelsen har Per købt 
nyt telt for 4.475,- kr. Det gamle telt stod ikke til at rede. Desværre er 
kommunikationen ikke helt gået som processen bør. Dette vil der blive fulgt op 
på.  Der blev diskuteret hvorvidt at teltet giver noget til grundejerforeningen 
socialt eller om det kun er enkeltstående personer der nyder godt af det 
lettilgængelige telt. Det blev besluttet at bestyrelsen gerne vil have et overblik 
hen over sommeren, hvem og hvor mange der benytter sig af tilbuddet.  
Det skal vurderes om der er behov for at være en grænse for hvor mange gange i 
løbet af en sæson man må låne teltet.  
Der er ønsker om endnu et telt. I så fald skulle det være et telt der er et par år 
yngre så de skulle skiftets ud på skift. Dette vil blive vurderet når 2012-forbruget 
er gjort op til efteråret.  
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Ad. 7 Der er indkøbt en ny blomster kumme til 4500,- og indkøbt planter og jord til ca. 
3000,- kr. D. 5. maj 2012 blev der plantet kummer til på Syrenvænget og 
Birkevænget. Gregers og Charlotte brugte det meste af dagen. Enkelte 
grundejere bidrog med vand til de tørstende planter, og der opfordres til at hvis 
der skulle komme en tørke periode hen over sommeren, skal man være 
velkommen lige at komme forbi og tømme en kande . 
Der er plantet Potentilla-buske. Hvide i de store kummer og lyserøde i de små. 

Ad. 8 Ny seddel vil blive udarbejdet og uddelt sammen med indkaldelsen til den 
ekstraordinære generalforsamling, hurtigst muligt. Gregers er ansvarlig. 

Ad. 9 og 10 Kommende møder i bestyrelsen: 

 Onsdag 19. sep. 2012 hos Karl  

 Tirsdag 20. nov. 2012 hos Henrik 

 Tirsdag 5. marts 2013 hos Charlotte 
 
Arrangementer i bestyrelsen: 

 Fastelavnsarrangement  
Søndag 3. feb. 2013   Charlotte er ansvarlig 

 
Næste generalforsamling 

 Tirsdag 16. apr. 2013    Gregers booker kantinen på Stavnsholtskolen 

Ad.  Forud for næste generalforsamling har Bestyrelsen besluttet at kigge dybere i 
Vedtægterne. De skal opdateres så de er mere tidssvarende. Det tages løbende 
på de kommende bestyrelsesmøder. 

 


