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Formandens beretning 2012/13 

 
Konstituering 
Efter valget på generalforsamlingen 2012 konstituerede bestyrelsen sig på følgende 
måde: 
 
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 
 
Ekstra ordinær generalforsamling 
 
Der blev afhold ekstraordinær generalforsamling den 29. maj 2013. Hvor følgende 
vedtægtsændringer blev besluttet: 
 
§3. Ny formulering er: 
 
”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 ejerskif-
te, 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 be-
styrelsens meddelelser via post.” 
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§10 Ny formulering er: 
 
”Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan (give), foran-
dre 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). Af-
stemning 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 fornø-
dent, samt når 25% af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen fremsætter anmodning 
derom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Når sådan begæring er indgi-
vet, skal generalforsamlingen afholdes inden for 3 uger fra begæringens modtagelse. 
Hvis ikke mindst 75% af rekvirenterne er mødt, kan bestyrelsen annullere general-
forsamlingen.  
 
Ved indvarsling til generalforsamlinger meddeles dagsordenen.” 
 
Bestyrelsesmøder 
 
Bestyrelsen har afholdt i alt 4 møder i det forløbne år (08.maj, 25.september, 
19.november og 5 marts). Referaterne er lagt på hjemmesiden, så medlemmerne har 
mulighed for at følge med i bestyrelsens arbejde. 
 
Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
 
Én plantekumme på Syrenvænget blev i vinteren 2010/11 beskadiget formodentlig i 
forbindelse med snerydning, og vil blive udskiftet. Samtidig blev der udplantet nye 
planter i alle kasser. Der er til stadighed problemer med, at kasserne bliver forskub-
bet, især på Syrenvænget.  
 
Mail adresser 
Bestyrelsen har brugt en del tid på at indsamle  mail adresser, men der mangler sta-
dig en del. Derfor opfordrer vi medlemmerne til at indsende dem til formanden. 
 
Partytelt 
Der er i 2012 indkøbt et nyt og bedre telt, som fortsat er til rådighed sammen med  
service for op til 48 personer via grundejerforeningen. . Den tidligere teltholder øn-
sker ikke længere at opbevare telt og service. Jeg vil derfor opfordre medlemmerne 
her på generalforsamlingen til at melde sig med henblik på at overtage opgaven, så-
fremt foreningen fortsat ønsker ordningen opretholdt. Jeg vil endvidere opfordre den 
nye bestyrelse til at drøfte emnet på det først kommende bestyrelsesmøde.   
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Forretningsorden for bestyrelsesmøder 
Der bliver i bestyrelsen arbejdet på en forretningsorden til brug ved bestyrelsesmø-
der. Arbejdet forventes færdigt i 2013. 
 
Tilskud til vejfester 
Der blev i 2012 udbetalt tilskud på kr. 1000,- til en vejfest, og det er intentionen at 
fortsætte ordningen - med mindre generalforsamlingen vedtager noget andet. 
 
Fastelavnsarrangement 
Fastelavnsfesten blev igen år holdt hos Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22. Tilslut-
ningen til årets arrangement har været meget overvældende og utrolig positiv. I år 
var der mere end 100 tilmeldte. 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. 
 
Snerydning 
Jeg henstiller til at medlemmerne  husker grundejerens pligt til snerydning af fortove i 
vinter helvåret hvor der falder sne. 
 
Betaling af kontingent 
Jeg henstiller til at medlemmerne husker at betale deres kontingent til tiden, da vores 
kasserer bruger meget tid på at rykke de enkelte grundejere, der ikke har fået betalt 
til tiden. 
 
 
 
 
14-4-2013/ Gregers Bisgaard 


