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Referat fra Generalforsamling i 

Grundejerforeningen Furesø Haveby 
 

Tid Tirsdag den 14-04-2015, kl. 19.30 

Sted Stavnsholtskolens kantine 

Deltagere Gregers, Charlotte, Hans og Leif fra bestyrelsen og ca. 30 grundejere (20 
stemmeberettigede)  

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 
2. Beretning 2014-2015, kan hentes på www. furesoehaveby.dk senest den 10 

April 2015 
3. Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat opkræves gebyr fra 

ejendomsmæglere ved henvendelse til foreningen i forbindelse med salg af 
ejendom. Kr. 500 

4. Generalforsamlingens godkendelse af der fortsat: 

 Skal ydes tilskud på kr. 1.000 til vejfester. 

 Afholdes Fastelavnsfest og ydes tilskud på ca. kr. 2.500 

 Indkøbes supplerende service og nyt telt efter behov ca. kr. 2.500 pr. år. 
5. Regnskab 2014 kan hentes på www. furesoehaveby.dk senest den 10 April 2015 
6. Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
7. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent) og 

godkendelse af budget 2015 
8. Valg 

Formand (2 år), (afg. Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22, genopstiller) 
Kasserer (2 år), (afg. Hans Kiærskou, Hyldevænget 16.) Kun valgt for 1 år genopstiller 
ikke 
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) 

9. Eventuelt 

Ad. 1 Generalforsamlingen blev åbnet ved formanden Gregers Bisgaard (GB), der bød 
velkommen. 
Hans Wagner Jensen (HWJ), Hyldevænget 9 blev valgt til dirigent, og han erklærede 
at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.  

Ad. 2 Gregers gennemgik beretningen, den er lagt på hjemmesiden . 

Kommentarer til årsberetningen: 

Kasserer Hans Kiærskou (HK) kommenterede, at referaterne generelt er kommet 
meget forsinket ud i løbet af året. Ifølge Forretningsorden pkt. 11 bør den 
udsendes snarest til bestyrelsen og underskrives på først kommende 
bestyrelsesmøde. 

 Dirigenten HWJ valgte at ændre lidt på den fremsendte dagsorden fordi række 

http://furesoehaveby.dk/2015/04/10/formandens-beretning-2014-15/
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følgen ville give bedre mening. Dagsorden blev fulgt, som vist i referatet. 

Ad. 3 GB forklarede grundlaget for, at der er lagt gebyr på henvendelser fra 
Ejendomsmæglere, og Bestyrelsen har vurderet at 500 kr. var et fornuftigt beløb. 
Der kom forslag til at hæve beløbet til 1000, med argumentet om at en 
henvendelse til en advokat i mange tilfælde vil beløbe sig op i 2500 kr.  

Dirigenten tog til afstemning om gebyrets størrelse. Det blev besluttet at fastholde 
beløbet på 500 kr. 

Gebyrbeløb 
Antal stemmer ved 

håndsoprækning 

1000 kr. 1 

500 kr. 12 

0 kr. 0 
 

d. 4 Bestyrelsen ønskede at få Generalforsamlingen til at forholde sig til Bestyrelsens 
tidligere beslutninger, om de nævnte aktiviteter i grundejerforeningen skulle 
bibeholdes. Der havde inden generalforsamlingen været en del uenigheder i 
Bestyrelsen omkring disse punkter. 

Hans Kiærskou kunne fortælle, at han som opfølgning på disse uenigheder, havde 
taget kontakt til jurist Ole Hasselbalch ang. foreningsjura for at høre, hvad der var 
lovligt i en forening som Furesø haveby, det var med hovedvægt på fastelavn og 
tilskud på vejfester. Den konklusion Hans Kiærskou kom frem til var, at da dette er 
en forening, som medlemmerne er tvunget medlem af, er det ulovligt at anvende 
foreningens penge til arrangementer som vejfester og fastelavn. Dette på trods af, 
at det er muligt for alle grundejerforeningens medlemmer at gøre brug af de 
økonomiske bidrag.  

Dette bragte stort røre på generalforsamlingen. 

Hans Kiærskou udtrykte tydeligt, at han var klar til at gå rettens vej for at få stoppet 
brugen af grundejerforeningens penge til festivitas. Da han personligt ikke ville 
acceptere, at hans kontingent bla. blev brugt til disse aktiviteter. Dette ville betyde 
at han ville anlægge et privat søgsmål mod de enkelte bestyrelsesmedlemmer.  

Formanden GB havde også fulgt lidt op på juridiske regler omkring netop disse 
regler, som følge af uenighederne. Han var kommet frem til, at såfremt det er en 
sædvane for foreningen at afholde og uddele disse bidrag vil en retsmæssig 
beslutning forventes erkendt lovlig. 

Til sidst citerede dirigent HWJ formålet fra grundejerforeningens vedtægter (senest 
tilrette 2012).  

Foreningens formål er: 
1. at værne og fremme medlemmernes interesser på alle områder i 

så vid udstrækning, som love og vedtægter tillader, 
2. efter generalforsamlingens nærmere beslutning at varetage andre 

formål i fælles interesse vedrørende foreningens område. 

Mange medlemmer var uforstående overfor denne anklage, både hvorfor Hans 
Kiærskou havde undersøgt sagen, men også hvorfor det pludselig skulle tages så 
alvorligt omkring de få og små udgifter foreningen har, og som bruges til at højne 
værdien af husstandene i vores område. 
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Der opstod en livlig debat og følgende forslag blev fremsagt 

- at fortsætte arrangementerne uden div. foreningstilskud 
- at fortsætte som hidtil med risikoen for at Hans Kiærskou ville sagsøge 

bestyrelsen 
- at lukke ned for alle aktiviteter 
- at have differentieret kontingent i forhold til, om man ønsker en 

festforening 
- at give bestyrelsen ro til at finde ud af, hvad der er rigtig og forkert – 

afvente information til alle foreningens medlemmer omkring udfaldet, evt. 
nyt budget alt efter afgørelsen. 

Generalforsamlingen stemte enstemmigt for, at bestyrelsen hurtigst muligt skal 
tage kontakt til ekspertviden og få afklaret udfordringen. Indtil dette er sendt ud til 
information til alle grundejere, er bidragene sat på standby. Budgettet ændres ikke 
på nuværende tidspunkt i forhold til de berørte punkter, det afventer afgørelsen.  

Ad. 5 Regnskabet 2014 kan hentes på hjemmesiden.  

Regnskabet blev godkendt 

Ad. 6 Formanden GB berettede at bestyrelsen i mange år har forsøgt at få kommunen i 
tale i forhold til at få nogle mere faste løsninger på hastighedsdæmpende 
foranstaltninger. I 2014 blev der foretaget hastighedsmålinger som desværre ikke 
resulterede i at kommunen ville bevillige løsninger til området.  
Bestyrelsen er bekendt med, at den nuværende løsning med plantekasser er 
uholdbar. Derfor ønskede Bestyrelsen at høre hvad grundejerne har af tanker 
omkring vejbump, faste chikaner eller lignende.  
Der kom forslag til, hvad man kunne udskifte blomsterkummerne med, 
eksempelvis kampesten, der blev foreslået at man kiggede mere på en løsningen á 
la Klintedalens med faste chikaner med store træer.  
Det vigtigste signal til bestyrelsen var, at have fokus på økonomi, vedligeholdelse 
og støj, når der udvælges forskellige løsninger.  

Ad. 7 Bestyrelsen anbefaler at kontingentet fastholdes. Der opfordres til at indbetaling 
sker á konto med tydelig navn/adresse angivelse, Hans Kiærskou har brugt en del 
tid på at matche op med, hvem har betalt/ikke betalt.  

Kontingentet fastholdes og budgettet blev godkendt. 
Der blev stillet forslag om at tilmelde sig automatisk betaling, det kunne være i 
form af pbs eller lignende. I andre foreninger er man bekendt med differentieret 
kontingent, så dem der er tilmeldt pbs betaler mindre, end dem der ikke er 
tilmeldt. Dette vil bestyrelsen se nærmere på i det kommende år. 

Ad. 8 Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 
Formand (2 år) Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22 (Modtager genvalg) 

Kasserer (1 år) Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 (Modtager ikke genvalg) 

Bestyrelsesmedlem (2 år) Henrik Storm, Rosenvænget 20 (Går utidigt grundet forventet 

fraflytning) 

Bestyrelsesmedlem (2 år) Leif Otterstrøm, Klintedalen (Modtager genvalg) 

Bestyrelsessuppleant (1 år) Birgitte, Syrenvænget xx (Modtager genvalg) 

Revisor 2 (2 år) Mogens Strange, Birkevænget 20 (Modtager genvalg men stiller også op 

som kasserer) 

Revisorsuppleant (1 år) Karsten Larsen, Syrenvænget 18 (Modtager genvalg) 

 

Følgende blev valgt 

http://furesoehaveby.dk/2015/04/10/arsregnskab-fureso-haveby-2014/
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Formand (2 år) Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22 

Kasser (1 år) Mogens Strange, Birkevænget 20 

Bestyrelsesmedlem (1 år)Theis Molander Tjørnevænget 19 

Bestyrelsesmedlem (2 år) Leif Otterstrøm Klintedalen 35 

Bestyrelsessuppleant (1år) Birgitte, Syrenvænget ?? 

Revisor 2 (2 år) Morten Pflug Von Der Osten, Rosenvænget 15 

Revisorsuppleant (1 år) Karsten Larsen, Syrenvænget 18 

 

Formanden takkede for god ro og orden ved valget. 

Ad. 9 Der blev forespurgt om bestyrelsen vil undersøge muligheden for at søge om 
dispensation i forhold til at måtte parkere på fortovet.  

Der kom en henvendelse om støjgener når der er arrangementer med høj musik i 
arenaen.  

Problematikken omkring hestepærer på vej og fortov blev kort berørt. 

Røgproblemer, enkelte medlemmer oplever store problemer fra optænding i 
brændeovne. Der er observeret, at et børneværelse var helt tilrøget en aften fordi 
vinduet til værelset havde stået åben. Der henvises til at anvende brændeovne 
korrekt og med omtanke for omgivelserne.  

 


