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Referat fra Bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Furesø Haveby 

 

 

Tid Onsdag den 07-10-2015, kl. 20.00 

Sted Mogens Strange, Birkevænget 20 

Deltagere GB: Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22  tlf. 38 86 00 64/40 42 12 48 

CH: Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 (referent) 
TK: Theis Kragh, Tjørnevænget 19 

MS: Mogens Strange, Birkevænget 20 

Afbud LO: Leif Otterstrøm, Klintedalen 40 

Dagsorden: 1. Gensidig orientering 
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10-06-2015 
3. Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
4. Kontakt til advokat 
5. Eventuelt 

Ad. 1 Syrenvænget 16 og 26 er sat til salg. 

Henvendelse fra Morten Kofoed. Han har observeret at Vejgårdsvænge, 
Brudevænget og Brudedalen er blevet nyasfalteret. Hans bekymring går på, om  
dette et forstadie til at privatisere vejene? Bestyrelsen er ikke så nervøse for at 
det kommer til at ske, men hvis det sker, så er Bestyrelsen klar til at vise, hvilken 
stand det blev afleveret i sin tid. 

Ad. 2 Referatet blev underskrevet uden yderligere kommentarer 

Ad. 3 Der er blevet rettet henvendelse til kommunen, men svaret var ikke videre 
opløftende. Tilbagemeldingen er at budgettet er brugt for i år, og det er 
tvivlsomt at næste års budget har fokus på det. Kommunen har registreret 
grundejerforeningens ønske om bump på vejene. 

Theis har undersøgt mulighederne. Der er mange løsninger i forskellige 
prisklasser. Bestyrelsen er alle tilhængere af en bump-løsning, den generelle 
holdning er er at andre løsninger ikke vurderes at virke lige godt. Bestyrelsen vil 
indhente tilbud på nogle forskellige muligheder. Forventningen er at Bestyrelsen 
vil budgettere med det i næste års budget. Når Bestyrelsen har besluttet et 
konkret tilbud, skal det forelægges kommunen at dele udgifterne. 

De defekte kummer vil blive fjernet hurtigst muligt, de bliver ikke erstattet på 
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den korte bane, da Bestyrelsen håber, at have en ny løsning klar inden for det 
næste års tid. 

Theis vil forespørge nogle tilbud, og Gregers vil sikre at de defekte kummer 
bliver fjernet. 

 

 

Ad. 4 Leif har haft kontakt med et par advokater, det generelle svar er, at der ikke 
skulle være noget i vejen for, at der afholdes udgifter til eksempelvis 
fastelavnsfester, tilskud til vejfester og telte. 

Det er også erfaret, at nabogrundejerforeninger afholder fest, hvor udgifterne 
afholdes af foreningen, og det endda inklusiv div. drikkevarer. 

Bestyrelsen pointerer, at der står i vedtægterne at Grundejerforeningen er til for 
at styrke sammenholdet. 

Hvis man ser på, at de årlige indtægter ca. 30.000 kr, og de årlige udgifter er på 
15.000 kr. så vil der være budget til disse udgifter. Bestyrelsen besluttede at der 
fremover vil blive budgetteret med 8 vejfester, et fastelavnsarrangement og 
teltordning.  

Fastelavn afholdes som vanligt søndag den 7. februar 2016.  

Ad. 5 Intet nyt under eventuelt 

 


