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Referat af generalforsamling 29-04-2014  

Referat fra Generalforsamling i  

Grundejerforeningen Furesø Haveby 

Tid Tirsdag den 28-04-2014, kl. 19:30 

Sted Stavnsholtskolens kantine 

Deltagere Bestyrelsen var fuld repræsenteret sammen med ca. 25 medlemmer. 
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. Valg af dirigent 

2. Beretning 2013-2014 

3. Regnskab 2013 

4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget 

5. Eventuelle indkomne forslag 

6. Valg 
Næstformand (2 år)  (afg. Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13, genopstiller) 

Kasser (2 år) ( afg. Hans Kiærskou, Hyldevænget 16, genopstiller dog max 1 år) 

Bestyrelsesmedlem (2 år)  (afg. Henrik Storm, Rosenvænget 20, genopstiller) 

Bestyrelsessuppleant (2 år)  (afg. Anders Quitzau, Syrenvænget 29, genopstiller) 

Revisor 1 (2 år)  (Morten Kofoed, Rosenvænget 17, genopstiller) 

Revisorsuppleant (1 år)  (afg. Karsten Larsen, Syrenvænget 18, genopstiller) 

7. Eventuelt 

Ad. 1 Wagner Jensen blev valgt til dirigent. Han bekendtgjorde at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt 

Ad. 2 Gregers gennemgik beretningen som kan findes på hjemmesiden  

Hoved emner: 

― Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
― Raftehegn på Klintedalen 
― Vejfester 
― Teltpassere 

Ad. 3 Regnskabet kan hentes på hjemmesiden  

Regnskabet blev godkendt 

Ad. 4 Bestyrelsen anbefaler at kontingentet fastholdes. Der opfordres til at indbetaling 
sker á konto med tydelig navn/adresse angivelse, Hans har brugt en del tid på at 
matche op med, hvem har betalt/ikke betalt.  

Kontingentet fastholdes og budgettet blev godkendt uden yderligere 
kommentarer. 

Ad. 5  Ingen indkomne forslag 

http://furesoehaveby.dk/2014/04/20/formandens-beretning-2013-14/
http://furesoehaveby.dk/tag/regnskab/
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Ad. 6 Der var ingen modkandidater til de afgående i bestyrelsen som alle genopstiller. 
Dog skal det bemærkes, at Hans Kiærskou kun tager 1 år mere, hvor efter der 
skal vælges en ny Kasser. 
Formanden Gregers har valgt at fratræde som formand grundet private årsager, 
men fortsætter som menig bestyrelsesmedlem. Dette vil blive håndteret på 
førstkommende bestyrelsesmøde, hvor konstitueringen vil forestå. 

Næstformand (2 år) Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 

Kasser (1 år) Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 

Bestyrelsesmedlem (2 år) Henrik Storm, Rosenvænget 20 

Bestyrelsessuppleant (2 år) Anders Quitzau, Syrenvænget 29 

Revisor 1 (2 år) Morten Kofoed, Rosenvænget 17 

Revisorsuppleant (1 år) Karsten Larsen, Syrenvænget 18 

Ad. 7 Der er rettet henvendelse om, at det mistænkes, at nogen fodre måger i 
foreningen. Der er flere grundejere der føler sig generet af den støj det 
medfølger. Mågernes naturlige færden kan der ikke gøres noget ved, men hvis 
nogen fodre mågerne for at tiltrække dem, bedes dette stoppe øjeblikkeligt.   

Flere medlemmer er allerede en del af ”Nabohjælp”, (link) der opfordres til, at 
du taler med dine naboer om mulighederne.  

Hundelorte synes at være et fortsat problem. Der opfordres til at alle 
hundegængere medbringer deres egne poser og husker at fjerne diverse 
efterladenskaber. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge muligheden for at 
få opstillet affaldscontainer til hundelorteposer via kommunen. 

Der blev også kortvarigt diskuteret problematikken omkring hestepærer på veje 
og stier. Det er fortsat uklart om tilfældet var i grundejerforeningens område, 
men hvor om alting er, så opfordres det til at tage hestepærer ind til roserne 
hurtigst muligt, hvis noget sådant skulle finde sted.  

 

Nabohjælp.dk hjælper dig og dit netværk med at gøre det svært for 
tyven og med at undgå indbrud. Med helt enkle tiltag kan I hjælpes 
ad med at nedbringe antallet af indbrud i jeres nærområde. Og husk, 
at jo flere husstande i dit område, der nabohjælper, jo bedre og 
mere trygt bliver det. 

https://din.nabohjælp.dk/login?ReturnUrl=%2f

