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Formandens beretning 2014/15 
 
Konstituering 
 
Efter valget på generalforsamlingen 2014 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 (25. juni, 23. september, og den 
18. februar). Referaterne er lagt på hjemmesiden, så medlemmerne har mulighed for 
at følge med i bestyrelsens arbejde. Der var planlagt et møde i november som blev 
aflyst få aktiviteter. 
 
Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
 
Bestyrelsen har drøftet dette punkt gennem året og forsøgt at få en dialog i gang 
med kommunen - dog uden held. Vi vil på den kommende generalforsamling høre 
medlemmerne om mulige løsninger - og der vil blive indkaldt til ekstraordinær gene-
ralforsamling når budgettet kendes alternativ til næste generalforsamling 2016. 
 
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 Jesper 
Raaberg, Syrenvænget 8. 
 
Tilskud til vejfester 
 
Der blev i 2014 udbetalt tilskud på kr. 1.957,- til 2 vejfester, og det er intentionen at 
fortsætte ordningen - med mindre generalforsamlingen vedtager noget andet. 
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Arrangementer i foreningen 
 
Det har været et år med en del uenighed i bestyrelsen om de aktiviteter, der gennem 
de sidste mange år er blevet etableret. Vi har debatteret om det er i medlemmernes 
interesse, at der skal afholdes fastelavnsfest, vejfester og om vores telt ordning skal 
fortsætte. Dette har skabt en del debat gennem året, og derfor må disse arrange-
menter og deres form tages op på generalforsamlingen, så bestyrelsen har med-
lemmernes ønsker og accept at støtte sig til. 
 
Fastelavnsarrangement 
 
Fastelavnsfesten blev igen år holdt hos Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22. Tilslut-
ningen til årets arrangement har igen været meget overvældende og utrolig positiv. 
Igen i år var der ca. 100 tilmeldte. Det var rigtig 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 
Bisgaard, Hyldevænget 22. Vi skylder stor tak til Charlotte for den store indsats. 
 
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. 
 
 
Gebyr fra ejendomsmæglere 
 
Vi har i år modtaget indtægter på kr. 2.500,- fra ejendomsmæglere i forbindelse med 
salg af ejendomme i vores område. 
 
Beplantningsbælte mod Furesøstien 
 
Der er i årets løb i samarbejdet med kommune blevet reduceret i beplantningen samt 
fjernet en del træer mod Furesø stien, da de har generet en del af forenningens med-
lemmer. 
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