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Referat fra Bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Furesø Haveby  Farum 
 

Tid Tirsdag den 04-06-2013, kl. 20.00 

Sted Hos Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 

Deltagere 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 
Leif Otterstrøm, Klintedalen 40 

Dagsorden: 1. Gensidig orientering 

2. Konstituering af den nye bestyrelse 

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 23. april 2013 

4. Telt 

5. Opkrævning af kontingent 2013 

6. Opgavefordeling for den kommende sæson 

7. Fastsættelse af kommende faste møder 

8. Eventuelt 

 

 

Ad. 1 Syrenvænget 12 er handlet siden sidst.  
Hastighedsmålerne på Birkevænget og Syrenvænget er taget ned igen og der 
afventes tilbagemelding fra kommunen. 
Der har været endnu en henvendelse omkring Nabohjælp. En app og 
hjemmeside til hjælp med organisering af nabohjælpen i nærmiljøet. 
Grundejerforeningen anbefaler, at vi alle hjælper hinanden med at kigge efter 
hos naboen, om der skulle være ubudne gæster i ferie perioder, ønsker man at 
anvende Nabohjælp.dk skal man selv oprette sig.  

Ad. 2 Konstituering: 
Formand  
Næstformand 
Kasser 
Bestyrelsesmedlem (Telt) 
Bestyrelsesmedlem 

 
Gregers Bisgaard 
Charlotte Hartvig 
Hans Kiæskou 
Henrik Storm 
Leif Otterstrøm 

Ad. 3 Referatet er godkendt og lagt på internettet, det blev underskrevet. 

Ad. 4 På generalforsamlingen blev der spurgt, om der var nogle, der ville påtage sig at 
opbevare og formidle telt og service fremadrettet for Grundejerforeningen. Der 
var ingen, der meldte sig.  
Efter en kort dialog blev bestyrelsen enige om at henvende sig endnu engang til 
grundejerne via internettet. Hvis ikke der inden 1. aug. 2013 er en, der har meldt 
sig, til at overtage hvervet som formidler af telt og service, vil Bestyrelsen afvikle 
denne ordning umiddelbart efter de allerede bookede datoer (medio 
september). 

http://www.nabohjælp.dk/
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Ad. 5 Der mangler fortsat en del indbetalinger af dette års kontingent, men det er som 
forventet (ca. 40). Der kommer nok lidt flere ind hen over sommeren, og ellers 
bliver der uddelt rykkere umiddelbart efter sommerferien.  

Ad. 6 Uddelegering af opgaver i bestyrelsen 
Hjemmesiden 
Opdatering af vedtægter 
Kantinebookning 
Fastelavn 
Forplejning generalforsamling 

 
Henrik  
Gregers 
Gregers 
Charlotte 
Forespørge Karl og Ulla måske 

Ad. 7 Datoer for dette bestyrelsesår 
03. sep. 2013    Bestyrelsesmøde  
19. nov. 2013   Bestyrelsesmøde 
04. mar. 2014   Bestyrelsesmøde 
 
02. mar. 2014   Fastelavn 
29. apr. 2014    Generalforsamling 

 
Hos Charlotte/Gregers 
Hos Henrik 
Hos Gregers/Charlotte 
 
For enden af Hyldevænget 
Stavnsholtskolens kantine 

Ad. 8 Charlotte nævnte at blomsterkummerne ser ud til at komme trods hårde ods 
sidste sommer, men måske lidt gødning i løbet af sæsonen vil være en god ide. 
Med forbehold for kommunens beslutning om hastighedsdæmpende 
foranstaltninger og uden for store omkostninger blev det besluttet, at Charlotte 
kan give lidt pleje til kummerne over sommeren.   

 


