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Referat fra Bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Furesø Haveby 

 

 

Tid Tirsdag den 18-02-2015, kl. 20.00 

Sted Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 

Deltagere GB: Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22  tlf. 38 86 00 64/40 42 12 48 
CH: Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 (referent) 
HK: Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 
HS: Henrik Storm, Rosenvænget 20 

Afbud LO: Leif Otterstrøm, Klintedalen 40 

Dagsorden: 1. Gensidig orientering 
2. Underskrivelse af referat fra sidste møde (23/9-2014) 
3. Forberedelse af generalforsamling den 14/4-2015 
4. Gennemgang af regnskab for 2014 
5. Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
6. Fastelavn 
7. Eventuelt 

Ad. 1 Der er fortsat god salg i husene i området. I enkelte tilfælde snakkes der om at 
ligge tiden er blot 3 uger.  

Ad. 2 Referatet blev underskrevet uden yderligere kommentarer 

Ad. 3 Kantinen på Stavnsholtskolen er booket. 
GB ville forhøre sig ved Ulla og Karl om de fortsat ville traktere arrangementet 
(Siden mødet har GB fået svar, og de ønsker ikke at påtage sig arrangementet og 
derfor er det besluttet at bestyrelsen selv tager sig af traktementet) 
HK køber vin-gaver til relevante. 
GB ville spørge Wagner om han vil påtage sig ordstyrer rollen til 
generalforsamlingen.  
GB har ansvaret for at sammensætte dagsordnen, med godkendelse af 
bestyrelsen pr. mail. 

Ad. 4 Bestyrelsen gennemgik regnskabet for 2014. 
Følgende omkostninger er oversteget forventet budget: Forsikring, 
Generalforsamling og fastelavn.  
Da der fortsat er et pænt overskud i forhold til det budgetterede ønsker 
bestyrelsen ikke ændre forholdene i forhold til budget 2015, det betyder at 
kontingent forventes at bibeholde nuværende niveau, 120 kr. årligt.  
For budget 2015 er der nu budgetteret med de forventede udgifter til den nye 
forsikring, ellers er det blot enkelte småjusteringer.  
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Ad. 5 Der afventes fortsat kommunikation fra kommunens side, GB har flere gange 
forsøgt at kontakte rette person i Kommunen men der bliver aldring vendt 
tilbage. 
Der var på mødet en diskussion om hvordan bestyrelsen skal håndtere 
muligheden for selv at planlægge at oprette vejbump på de gennemgående veje 
Birkevænget og Syrenvænget, og hvor meget der skulle tages op på 
Generalforsamlingen. Da der på dette tidspunkt ikke ligger konkrete tilbud klar, 
ville HS undersøge eventuelle tilbud for at have en idé om, hvad et sådan projekt 
kunne løbe op i.  
Bestyrelsen blev enige om at tage emnet op på Generalforsamlingen som et 
informations punkt for at få en fornemmelse af hvad Grundejerne er mest stemt 
for af hastighedsdæmpende foranstaltninger.  
Bestyrelsen har ikke noget til beslutning på Generalforsamlingen, fordi der 
stadig udestår afklaring med kommunes deltagelse/bidrag til projektet.  

Ad. 6 CH og GB har styr på arrangementet der afholdes den 22. feb. 2015. Der er godt 
100 tilmeldte i alle aldre. Øvrige bestyrelsesmedlemmerne kunne ikke deltage i 
arrangementet. 

Ad. 7 Intet nyt under eventuelt 

 


