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Referat af bestyrelsesmøde 04-03-2014  

 
Referat fra Bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Furesø Haveby  Farum 
 

Tid Tirsdag den 4-3-2014, kl. 20.00 

Sted Hos Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 

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 

Afbud Henrik Storm, Rosenvænget 20 

Dagsorden: 1. Gensidig orientering 

2. Godkende  og underskrive referat fra bestyrelsesmøde 6. nov. 2013 

3. Forberedelse af generalforsamling den 29. apr. 2014 

4. Gennemgang af regnskab for 2013 

5. Status på økonomi 

6. Hjemmeside 

7. Forsikringstilbud – bestyrelsesansvar 

8. Hastighedsdæmpende foranstaltninger 

9. Fastelavn 

10. Eventuelt 

 

 

Ad. 1 Status på stakittet omkring Klintedalen 38, var endnu ikke revet ned ved 
bestyrelsemødet. Bestyrelsen blev enige at tage kontakt til kommunen for at få 
en status. I mellemtiden er hegnet blevet fjernet. 

Der er pt. 3 huse tilsalg i foreningen. Det gælder: 

 Tjørnevænget 1 

 Rosenvænget 6 

 Klintedalen 10 
Generelt ser det ud til at husene bliver solgt i området.  

Ad. 2 Referat er godkendt ved rundsending pr. mail inden den lægges på 
hjemmesiden. Dette er blot en formalitet, hvor referatet underskrives og 
arkiveres.  



furesø haveby  farum 

Referat af bestyrelsesmøde 04-03-2014  

Ad. 3 Der er booket lokale til generalforsamling  (kantinen på Stavnsholtskolen) 
Gregers skriver en indbydelse d. 29/4 kl. 19.30 
Hans vil købe takke-gaver (vin). Der skal købes til bestyrelsen, dirigent på 
generalforsamlingen, revisorer, teltholder og forplejningarrangører til 
generalforsamlingen. 
Gregers vil spørge om Hans Wagner Jensen  vil påtage sige (Hyldevænget 9)
dirigent stokken endnu engang. 
Gregers vil spørge Karl og Ulla Jensen  om de vil påtage sig (Hyldevænget 11)
forplejning. 
Følgende er på valg 2014 

Næstformand Charlotte Hartvig (modtager genvalg) 
Kasserer Hans Kiærskou (modtager kun genvalg for 1 år) 
Bestyrelsessuppleant Anders Quitzau (Gregers forhører sig) 
Revisor 1 Morten Kofoed (Gregers forhører sig) 
Revisorsuppleant Karsten Larsen (1 årig, Gregers forhører sig) 

Der er en udfordring i år som skal håndteres ved konstitueringen. Gregers 
Bisgaard bliver gerne i bestyrelsen men trækker sig som formand. Dette skal der 
tages hånd om. 
Bestyrelsen stiller op kl. 19 til opstilling af borde mm.  

Ad. 4 Revisorerne havde ingen bemærkninger og det er hermed Godkendt.  

Ad. 5 Der er forsat en enkelt grundejer der ikke har betalt for 2013, dette skyldes 
formentlig ejerskifte og huset fortsat er til salg.  
Der er endnu 2 der har betalt dobbelt sidste år. Hans håndterer dette. 

Ad. 6 Prisen for en ny hjemmeside vil være 500-1000 kr. Men det kræver tid, som 
ingen af os har på nuværende tidspunkt.  

Ad. 7 Der tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring som dækker en forsikringssum på 2(-
 mill. Kr.  3)

Der bliver ikke tegnet en Netbank forsikring. 

Ad. 8 Der er endelig kommet svar fra kommunen. De har konstateret, at der ikke er 
behov for ekstra foranstaltninger i vores område. Dette er bestyrelsen ikke helt 
tilfredse med. Målingerne er foretaget med de hastighedsforanstaltninger, der 
allerede forefindes. Målingerne viser, at det virker. Vi ønsker kommunen hjælper 
med at få skabt stationære foranstaltninger i stedet for disse flytbare kasser.  
Gregers vil lave en skrivelse til kommunen.  

Ad. 9 Endnu engang en kæmpe succes. Med godt 100 deltager. Billeder er lagt på 
hjemmesiden.  

Ad. 9 Ingen kommentarer 

 


