
furesø haveby  farum 

 Vend 
 

 
’ 

 

Indkaldelse til  

Ordinær generalforsamling 

 tirsdag den 14. april 2015, kl. 19:30 

i Stavnsholtskolens kantineområde 
 

 

 

Kom og mød din nabo.  

Efter Generalforsamlingen vil der være dækket op til hygge og nabo samvær. 

Grundejerforeningen byder på et lille tragtement, og for at kunne foretage de fornødne 
indkøb, er det nødvendigt at tilmelde sig.  

Tilmelding kan ske ved aflevering af nedenstående talon eller via foreningens 
hjemmeside www.furesoehaveby.dk.  

 

SU senest 09. april 2015. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Grundejerforeningen Furesø Haveby 

 
 
 


 
Tilmelding til traktementet efter generalforsamlingen 

Afleveres til Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22, eller på hjemmesiden  

Tilmelding senest 09. april 2015. 

 
Antal _______ Navn ______________________Adresse __________________________  

http://www.furesoehaveby.dk/


furesø haveby  farum 

 

 

 
 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning 2014-2015, kan hentes på www. furesoehaveby.dk senest den 10 April 2015 
3. Generalforsamlingens godkendelse af der fortsat skal ydes tilskud på kr. 1.000 til vejfester. 
4. Generalforsamlingens godkendelse af der fortsat afholdes Fastelavnsfest og ydes tilskud på ca . kr. 

4.500 
5. Generalforsamlingens godkendelse af der fortsat opkræves gebyr fra ejendomsmæglere ved 

henvendelse til foreningen i forbindelse med salg af ejendom. Kr. 500 
6. Generalforsamlingens godkendelse af der ved behov indkøbes supplerende service og nyt telt efter 

behov ca. kr.  2.500 pr. år. 
7. Regnskab 2014 kan hentes på www. furesoehaveby.dk senest den 10 April 2015 
8. Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
9. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent) og godkendelse af budget 2015 
10. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 
11. Valg 

 Formand (2 år),   (afg. Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22, genopstiller) 

 Kasser (2 år),   (afg. Hans Kiærskou, Hyldevænget 16.) Kun valgt for 1 år) 
genopstiller ikke 

 Bestyrelsesmedlem (1 år), (afg. Henrik Storm, Rosenvænget 20, udtræder pga. job) 

 Bestyrelsesmedlem (1 år),  (Leif Otterstrøm, Klintedalen 40, genopstiller) 

 Bestyrelsessuppleant (2 år),  (Birgitte Rasmussen, Hyldevænget 20, genopstiller) 

 Revisor 2 (2 år)  (Mogens Strange, Birkevænget 20, genopstiller) 

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