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Formandens beretning 2015/16 

 
Konstituering 
 
Efter valget på generalforsamlingen 2015 konstituerede bestyrelsen sig på følgende 
måde: 
 
Formand:  Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22 
Næstformand: Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 
Kasserer:  Mogens Strange, Syrenvænget 20 
Bestyrelsesmedlem: Leif Otterstrøm, Klintedalen 40 
Bestyrelsesmedlem: Theis Molander, Tjørnevænget 19 
 
 
Bestyrelsesmøder 
 
Bestyrelsen har afholdt i alt 4 møder i det forløbne år (10. juni, 7. oktober, 9. decem-
ber og den 27. januar). Referaterne er lagt på hjemmesiden, så medlemmerne har 
mulighed for at følge med i bestyrelsens arbejde.  
 
Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
 
Bestyrelsen rettede først på året henvendelse til Furesø Kommune for en drøftelse 
om en permanent løsning. Deres svar var, at budgettet for 2015 var brugt. Derfor har 
bestyrelsen gennem året undersøgt flere muligheder, som ligger inden for forenin-
gens økonomiske rammer. Vi har undersøgt følgende muligheder: Paddehattebump / 
Pukkelbump, Plastbump og Gummibump. Fælles for disse løsninger er, at de er billi-
ge at etablere. Men vi har ved nærmere undersøgelse fundet frem til, at i mange om-
egns kommuner har man testet disse løsninger og deres konklusionen er, at de ikke 
er anvendelige. Deres konklusion er, at det kun er asfaltbump der virker. 
 
Asfalt bump er meget bekostelige at etablere, derfor har bestyrelsen nu fremsendt 
brev til Furesø Kommune for at indgå i et partnerskab om etablering af disse. Både i 
forhold til økonomi og i forhold til fremtidig vedligeholdelse. Samtidig har bestyrelsen 
foreslået Furesø Kommune at nedklassificerer vejene til max 30 km/t zone. Det 
kommende år må vise, hvor langt vi kan komme med Furesø Kommune. 
 
Mail adresser 
 
Bestyrelsen har igen brugt en del tid på at indsamle mailadresser, men der mangler 
stadig en del. Derfor opfordrer vi medlemmerne til at indsende dem til formanden. 
 
Partytelt 
 
Telt og service bliver opbevaret hos Jesper Raaberg, Syrenvænget 8. Igen i år har 
det været flittigt brugt. 
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Tilskud til vejfester 
 
På baggrund af debatten på sidste års generalforsamling er der ikke blevet udbetalt 
tilskud til vejfester i året, der er gået. 
 
Arrangementer i foreningen 
 
Bestyrelsen har brugt året, der er gået, på at finde frem til, hvilke arrangementer der 
er lovlige i en grundejerforening med tvungent medlemskab af foreningen. Vi har talt 
med forskellige advokater, som alle har givet udtryk for, at både vejfester, fastelavns-
fest og teltordning alle ligger inden for de rammer, der er i en grundejerforening både 
økonomisk samt arrangementsmæssigt. Alle 3 aktiviteter er af en type, man må for-
vente i en grundejerforening. 
 
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 gentagne ryk-
kerskrivelser. 
 
Gebyr fra ejendomsmæglere 
 
Vi har i år modtaget indtægter på kr. 4.500,- fra ejendomsmæglere i forbindelse med 
salg af ejendomme i vores område. 
 
Bestyrelsen har besluttet at foreslå en forhøjelse af gebyret til ejendomsmæglere fra 
kr. 500 til kr. 1.000 pr. henvendelse. Bestyrelsen sætter dette punkt til afstemning på 
generalforsamlingen. 
 
Indskuddet for nye ejere. 
 
Bestyrelsen forslå at hæve indskuddet for nye ejere til kr. 1.000 fra de nuværende kr. 
500. Bestyrelsen sætter dette punkt til afstemning på generalforsamlingen. 
 
16-3-2016/ Gregers Bisgaard 


