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Formandens beretning 2013/14 
 
Konstituering 
 
Efter valget på generalforsamlingen 2013 konstituerede bestyrelsen sig på følgende 
måde: 
 
Formand:  Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22 
Næstformand: Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 
Kasserer:  Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 
Bestyrelsesmedlem: Leif Otterstrøm, Klintedalen 40 
Bestyrelsesmedlem: Henrik Storm, Rosenvænget 20 
 
 
Bestyrelsesmøder 
 
Bestyrelsen har afholdt i alt 3 møder i det forløbne år (04. Juni, 06. November, og 
den 04. 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 2012/13 beskadiget formodentlig i 
forbindelse med snerydning, og vil blive udskiftet. VI har fået udbetalt forsikringssum 
til udskiftning.  
 
Furesø kommune har i året der gået - på opfording af bestyrelsen udført hastigheds 
måling på Birkevænget samt Syrenvænget. Resultatet viser at der bliver kørt hurtige-
re på Birkevænget end på Syrenvænget. Gennemsnit hastighederne er på Syren-
vænget er 35 km/t og på Birkevænget 40 km/t. 
 
Bestyrelsen vil i det nye år arbejde på, at der i samarbejde med Furesø Kommune 
kan laves en ned klassificering af området til 30 km/t zone, samt at der etableres fa-
ste chikaner i stedet for de opsatte blomster kasser. 
 
Raftehegn 
 
Bestyrelsen har fået henvendelse fra Furesø Kommune i forbindelse med en grund-
ejer havde opsat raftehegn rund om sin grund. Bestyrelses henviser til by plan ved-
tægten, som gælder for området i vores svar til kommunen. Furesø Kommune valgte 
at give afslag på det opsatte hegn. Hegnet er nu nedtaget og erstattet af hæk. 
 
Virksomhed 
 
Bestyrelsen er blevet kontaktet i forbindelse med et medlem ønskede at drive virk-
somhed fra adressen. Dette afviste bestyrelsen med baggrund i den trafik dette kan 
medføre på sigt. 
 
 



 

furesø haveby  farum 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
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 har igen i år været en del arbejde med at finde en ny telt holder. Det er lykkedes 
bestyrelsen at finde en ny telt holder. Telt og service bliver opbevaret hos familien 
Brandi på Birkevænget 27.  På baggrund af den oplevelse bestyrelsen har med inte-
ressen for teltet, er det besluttet at ordningen ophører, når det indkøbte telt og ser-
vice skal udskiftes igen. 
 
Forsikring 
 
Bestyrelsen har valgt at tegne en bestyrelses ansvars forsikring hos Topdanmark. 
Forsikringssum er på kr. 2.000.000 
 
Forretningsorden for bestyrelsesmøder 
 
Der bliver i bestyrelsen arbejdet på en forretningsorden til brug ved bestyrelsesmø-
der. Arbejdet blev afsluttet og forretningsordenen bliver nu fulgt til bestyrelsen møder. 
 
Tilskud til vejfester 
 
Der blev i 2013 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. Igen i 
år var der ca. 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 Bis-
gaard, Hyldevænget 22. Vi skylder stor tak til Charlotte for den store indsats. 
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Betaling af kontingent 
 
Jeg henstiller til, at medlemmerne husker at betale deres kontingent til tiden, da vo-
res kasserer bruger meget tid på at rykke de enkelte grundejere, der ikke har fået be-
talt til tiden. 
 
Bestyrelses har besluttet at der indføres et rykkergebyr på kr. 200 ved gentagende 
rykkerskrivelser. 
 
Formand 
 
Gregers Bisgaard har meddelt bestyrelsen at han ikke genopstiller som formand, 
men gerne bliver i bestyrelsen som medlem. 
 
 
15-4-2014/ Gregers Bisgaard 


