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Referat fra Bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Furesø Haveby  Farum 
 

Tid Tirsdag den 6-11-2013, kl. 20.00 

Sted Hos Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22 

Deltagere Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22  tlf. 38 86 00 64/40 42 12 48 
Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 (referent) 
Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 
Leif Otterstrøm, Klintedalen 40 

Fraværende Henrik Storm, Rosenvænget 20 

Dagsorden: 1. Gensidig orientering 

2. Godkende referat 

3. Telt 

4. Forsikringstilbud 

5. Forretningsorden 

6. Status kontingent 2013 og regnskab 

7. Status hjemmesiden 

8. Status hastighedsdæmpende foranstaltninger 

9. Eventuelt 

 

 

Ad. 1 Siden sidst:  

 Kommunen har besluttet at rækværket omkring Klintedalen 38, skal rives 
ned og erstattes af levende hegn jf. gældende paragraffer/servitutter for 
Furesøhaveby grundejerforening.  

Kommentarer til henvendelser pr. mail/internettet: 

 Der er kommet henvendelse omkring udbetaling af honoraer til bestyrelses 
medlemmer jf. §5. Bestyrelsen ønsker ikke direkte udbetaling af honoraer, 
og dette er ikke sket i mange år. Ingen yderligere kommentarer 

 Der er ytret bekymring angående det store antal måger i området. 
Bestyrelsen har ikke yderligere kommentarer end at naturen kan ikke 
kontrolleres men der anbefales ikke at fodre mågerne for ikke at trække 
flere til området. 

 Der er kommet henvendelse omkring en dispensation til at føre virksomhed i 
grundejerforeningen. Den umiddelbare tilbagemelding fra Bestyrelsen var et 
klart afslag. 

 Stormen den 28. oktober resulterede i enkelte væltede træer i området. Bl.a. 
et der faldt ud på Rosenvænget, hvor kommunen blev tilkaldt.   

Ad. 2 Referatet blev godkendt uden kommentarer 

Ad. 3 Familien Brandi, Birkevænget 27 har tilbudt at administrere telt og service i den 
tilstand det måtte være i. Små anskaffelser vil kunne blive erstattet, men der 
bliver ikke købt nyt telt eller nyt sæt service. 
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Ad. 4 Der var en kort dialog om behovet for en forsikring. Det blev besluttet at 
undersøge mulighederne for en bestyrelses ansvarsforsikring. Det blev ikke 
vurderet nødvendigt med en netbanksforsikring. 

Ad. 5 Hans har nedskrevet en forretningsorden. Vi gennemgik det skrevne og enkelte 
kommentarer blev noteret. Hermed er det besluttet og træder i kraft.  

Ad. 6 Der er 5 hustande, som mangler at betale for kontingent 2013, de har fået 
anden rykker.  
Det kom forslag til at indføre rykkergebyr på 2. rykker. Det blev besluttet at 
forelægge det på generalforsamlingen. Niveauet skal ligge mellem 80-200 kr.  
Budgettet følger planen. 

Ad. 7 Grundet Henriks fraværd blev punktet 
udsat til næste møde.  

 

Ad. 8 Der afventes fortsat Furesøs endelige indstilling, og den skulle gerne foreligge 
inden årets udgang.  

Ad. 9 Ingen kommentarer 

 


