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Referat fra Bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Furesø Haveby ∙ Farum 
 
Tid Tirsdag den 10-6-2014, kl. 20.00 

Sted Hos Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 

Deltagere Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22  tlf. 38 86 00 64/40 42 12 48 
Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 (referent) 
Mogens Strange, Birkevænget 20 
Leif Otterstrøm, Klintedalen 40 

Afbud Theis Kragh, Tjørnevænget 19 

Dagsorden: 1. Gensidig orientering 
2. Konstituering af den nye bestyrelse 
3. Underskrivelse af referat fra generalforsamlingen den 1442015 
4. Opkrævning af kontingent 2015 
5. Opgavefordeling for den kommende sæson 
6. Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
7. Vejfester og Fastelavn 
8. Fastlæggelse af kommende faste møder 
9. Eventuelt 

 
 
Ad. 1 Ingen kommentarer 

Ad. 2 Konstituering forbliver som foreslået i referatet fra generalforsamlingen, se 
opdatering på hjemmesiden. 

Ad. 3 De tilstedeværende underskrev uden yderligere kommentarer 

Ad. 4 Dialog omkring elektronisk kommunikation 
På generalforsamlingen blev der snakket om muligheden for differentieret 
kontingent ved elektronisk indbetalinger. Theis nævnte nogle muligheder han 
kendte til, og dette vil bestyrelsen gerne høre mere om på et punkt på næste 
møde. 
Mogens vil stykke et nyt kontingent brev sammen. Deadline for betaling bliver 1. 
juli 2015. Bestyrelsen fordeler omdeling af breve mellem hinanden, deles kun ud 
til dem vi ikke har mail på.  

Ad. 5 Opgavefordeling 
- Opsamling på generalforsamling - Fælles indsats de næste par møder 
- Bookning af kantinen til generalforsamlingen - Gregers 
- Fastelavn (så fremt det vurderes at bibeholde muligheden)- Charlotte  
- Vejbump - kontakt til kommunen mm. se punkt 6 
- Gregers varetager div. henvendelser 
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Ad. 6 Gregers har af flere gange forsøgt at komme i kontakt med kommunen uden 

resultat. Mogens og Leif er friske på at påtage sig opgaven ved at fremsende 
først en mail og siden eskalere om nødvendigt.  
Bestyrelsen er enig i, at kommunen skal overveje at bidrage til, at der etableres 
en permanent løsning af hastighedsdæmpende foranstaltninger. En permanent 
løsning vil skabe ro omkring emnet, som diskuteres grundet den dårlige 
udsmykning, og plantekasserne bliver flyttet rundt mm.  
Muligheden er, at Foreningen nedlægger det, der er tilstede, for at kommunen 
kan se hvilken fare, der er på vores veje. Dette er ikke noget bestyrelsen ønsker 
at praktisere. 

Ad. 7 På den korte bane sættes alle udgifter, der blev stillet spørgsmål ved på 
generalforsamlingen i bero. Der kan altså ikke indhentes tilskud til vejfester i 
2015. Heller ikke med tilbagevirkende kraft, hvis det ender med at ordningen 
kan fortsætte. 
Bestyrelsen vil bl.a. tage kontakt til Kåstrup-Larsen, som tidligere har boet i 
foreningen og været med til at skrive vedtægterne i sin tid. (Leif tager kontakt) 
Dette er et punkt, der fylder meget i bestyrelsesregi, og der overvejes flere 
løsninger for, hvordan udfordringerne afklares.  
Så længe der ikke er udgifter ved teltordningen, fortsætter det som hidtil.  

Ad. 8 Fastlæggelse af faste bestyrelsesmøder 
September 23. hos Gregers 
November 18. hos Leif 
Januar 27. hos Mogens 

Ad. 9 Bestyrelsen havde en dialog omkring, hvad der egentlig er af råderum for 
bestyrelsen at kunne beslutte. Emnet er initieret af de ting, der blev taget op på 
generalforsamlingen. Dette er et punkt, der skal på dagsordenen de kommende 
møder.  
Bestyrelsen diskuterede eksempelvis, at der skal budgetteres med 7 vejfester og 
ikke kun 2, i fald ordningen kan fortsætte. Der skal budgetteres med uforudsete 
udgifter, en pose, som bestyrelsen har fået Generalforsamlingens godkendelse 
til at kunne bruge, og der skal listes op, hvad det er Generalforsamlingen ønsker 
Bestyrelsen skal arbejde med.  

Ad. 9 Ingen kommentarer 
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