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Referat af bestyrelsesmøde 25-06-2014  

Referat fra Bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Furesø Haveby 

Tid Onsdag den 25-06-2014, kl. 20.00 

Sted Leif Otterstrøm, Klintedalen 40 

Deltagere Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22  tlf. 38 86 00 64/40 42 12 48 
Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 (referent) 
Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 
Henrik Storm, Rosenvænget 20 
Leif Otterstrøm, Klintedalen 40 

Dagsorden: 1. Gensidig orientering 
2. Konstituering af den nye bestyrelse 
3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 29-4-2014 
4. Status opkrævning af kontingent 2014 
5. Opgavefordeling for den kommende sæson 
6. Fastlæggelse af kommende faste møder 
7. Ordensregler 
8. Eventuelt 

Ad. 1 Generelt tilfredshed med det senest afholdte Generalforsamling. 
Der er stor interesse for området, hvilket reflekteres ved at huse, der sættes til 
salg, oftest også sælges relativt hurtigt.  

Ad. 2 Gregers forbliver formand for bestyrelsen, men der vil ske en større 
uddelegering af opgaver hen over året, for at lette Gregers’ rolle. Charlotte vil 
kigge ind i at få en webmail til bestyrelsen, så det ikke nødvendig vis skal hænge 
på en enkelt person og også muligheden for at gemme div. dokumentation 
centralt (online) så alle i bestyrelsen har tilgang til det.  

Ad. 3 Referatet blev godkendt.  

Ad. 4 Der er kommet en del indskud, svarende til 4500,- kr, der afventes betaling af 
kontingent fra 21 husstande. Hans Kiærskou vil afvente sommeren før han 
sender 1. rykker. (Bestyrelsen har besluttet at der tilskrives et gebyr på 200kr. 
ved 2. rykker) 

Ad. 5 Opgavefordeling 2014-15 
Gregers booker lokaler til generalforsamling, afholdes 14-4-2015 
Charlotte tager initiativ til fastelavn, afholdes 22-2-2015 
Der skal fremover være et fast punkt på dagsordnen ang. uddelegering. 

Ad. 6 Bestyrelsesmøder 2014-15 
23. Sep. 2014 hos Charlotte 
18. nov. 2014 hos Henrik 
17. feb. 2015 hos Hans  
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Ad. 7 Bestyrelsen havde en dialog om, hvordan diverse ordensregler skal 
kommunikeres og overholdes. Bestyrelsen henviser til ordensreglerne på 
hjemmesiden. Bestyrelsen vil opfordre alle til at overholde de besluttede 
ordensregler. Der opfordres til, at alle viser respekt til hinanden. Hvis der er 
nogle problemer eller uoverensstemmelser, opfordres man til at håndtere det 
ved en god og rolig dialog med relevante parter, så det kan afklares i fred og 
fordragelighed. Husk at det ikke altid er med vilje, at man kommer til at genere 
sin nabo, og nogle gange ved man det måske slet ikke. Dialog over hækken evt. 
med en kop kaffe er at fortrække.  

Ad. 8  Ingen yderligere kommentarer.  

 


