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Referat af generalforsamlingen i 

Grundejerforeningen Furesø Haveby 
 

Tid Tirsdag den 05-04-2016, kl. 19.30 

Sted Stavnsholtskolens kantine 

Deltagere I alt ca. 38 medlemmer var tilstede  

 

Dagsorden: 

1. Information fra Vestforbrænding angående ny affaldssortering i Furesø Kommune 2016 ved 
Daniel Lynge Hansen 

2. Valg af dirigent 

3. Beretning 2015-2016, kan hentes på www. furesoehaveby.dk fra  den 25 marts 2016 

4. Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat skal ydes tilskud på kr. 1.000 til vejfester. 
Dog maksimalt kr. 3000 pr. budget år. Hvis flere end 3 veje ønsker tilskud, nedsættes beløbet 
forholdsmæssigt. Ansøgning om tilskud skal sendes pr. mail til Bestyrelsen (kassereren) senest 
1. juli.  

Udbetaling af pengene kan tidligst ske efter 1. august mod forevisning af relevant 
dokumentation 

5. Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat afholdes Fastelavnsfest og ydes tilskud på 
ca. kr. 3.000. 

6. Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat opkræves gebyr fra ejendomsmæglere 
ved henvendelse til foreningen i forbindelse med salg af en ejendom, og at gebyret hæves fra 
kr. 500 til kr. 1.000. 

7. Generalforsamlingens godkendelse af, at indskuddet for nye ejere hæves fra kr. 500 til kr. 
1.000. 

8. Regnskab 2015, der kan hentes på www. furesoehaveby.dk fra den 25 marts 2016, 
fremlægges til godkendelse. 

9. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent) og godkendelse af 
budget 2016 

10. Hastighedsdæmpende foranstaltninger – status på bestyrelsens arbejde 

11. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 

12. Valg - Følgende er på valg til bestyrelsen: 

 Næstformand (2 år) Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 (genopstiller) 

 Kasser (2 år) Mogens Strange, Birkevænget 20 (genopstiller, men vil gerne overdrage 
posten til nyt medlem) 

 Bestyrelsesmedlem (2 år) Theis Molander, Tjørnevænget 19 (genopstiller) 

 Bestyrelsessuppleant (2 år) Anders Quitzau, Syrenvænget 29 (genopstiller) 

 Bestyrelsessuppleant (1 år) Birgitte Rasmussen, Hyldevænget 20 (er desværre død) 

 Revisor 1 (2 år) Morten Kofoed, Rosenvænget 17 (genopstiller) 

 Revisor 2 (1 år) ?? – Mangler 

 Revisorsuppleant (1 år) Karsten Larsen, Syrenvænget 18 (genopstiller) 

13. Eventuelt 
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Ad. 1 Generalforsamlingen blev åbnet ved formanden Gregers Bisgaard, der bød 
velkommen. Derefter overtog Daniel Lynge Hansen fra Vestforbrænding ordet og 
fortalte om Furesøs nye affaldsordning. 
Daniel havde medbragt et eksemplar af en stor 240 liter affaldspand, der var delt i 2 
rum, samt et eksempel på et stativ til køkkenet til madaffald. Alle fik mulighed for at 
mærke kvaliteten af de biologisk nedbrydelige poser. Mange havde tænkt over 
udfordringerne med den nye ordning, hvilket resulterede i stor spørgelyst. Efter godt 
30 minutter takkede Daniel af. 
Alle meldes automatisk til den nye ordning, men det står den enkelte grundejer frit for 
at melde fra efterfølgende. Der var en generel positiv stemning for kommunens nye 
fokus på affaldssortering, skepsis gik mest på at skulle have 3 store beholdere 
stående.  

Ad. 2 Bestyrelsen foreslog Hans Wagner Jensen (HWJ), Hyldevænget 9 som dirigent, og han 
blev valgt med applaus.  

Hans Wagner erklærede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed 
beslutningsdygtig. 

Ad. 3 Gregers gennemgik beretningen, den er lagt på hjemmesiden. 

Hovedpunkter 2015/16 

 Hvorvidt tilskud til vejfester, telt og fastelavn er lovlige. 
Bestyrelsens konklusion er, at tilskudsordningen ikke strider mod nogen lov eller 
foreningens vedtægter. 

 De hastighedsdæmpende foranstaltninger. 
Bestyrelsen har konkluderet, at de løsningsmodeller, der kunne ligge inden for 
foreningens økonomiske formåen ikke er anbefalingsværdige. Der er nu rettet 
henvendelse til Furesø kommune om eventuel indgåelse i et partnerskab om en 
løsning med asfaltbump. Endvidere er det foreslået at nedklassificere vejene til 
max. 30 km/time.  

Ad. 4 
 

Tilskud på 3000 kr. til vejfester blev besluttet ved et stort flertal. 

Der blev spurgt, om deadline for indmeldelser lå helt fast. Bestyrelsen vil prøve, om 
det fungerer med fristen 1. juli 2016, og så må det revurderes frem mod næste år.  

Ad. 5 Tilskud på 3000 kr. til fastelavn blev besluttet ved et stort flertal. 

d. 6 Forslag om at hæve gebyret for henvendelser fra ejendomsmæglere til 1000 kr. blev 
besluttet ved et stort flertal. 

Ad. 7 Formanden orienterede om, at ændring af indskuddets størrelse kræver en 
vedtægtsændring. Afstemningen har derfor til formål at indikere over for bestyrelsen, 
om forhøjelsen skal fremlægges som en vedtægtsændring på næste 
generalforsamling. 
 
Der var et stort flertal for at ændre vedtægterne på næste generalforsamling, så 
indskuddet kan hæves til 1000 kr.  

Ad. 8 Regnskab og budget kan hentes på hjemmesiden. 

https://furesoehaveby.dk/2016/03/24/formandens-beretning-2015-16/
https://furesoehaveby.dk/2016/03/24/aarsregnskab-furesoe-haveby-2015/
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Kassereren gennemgik kort regnskabet for 2015. Det blev til et pænt overskud på 
14.402 kr., hvilket skyldes, at der er solgt en del flere huse end forventet, og at der 
ikke blev givet tilskud til vejfester. 
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
 
Kassereren gennemgik kort budgettet for 2016. Der budgetteres fremadrettet med et 
råderum til bestyrelsen på 6000 kr. 
  
Budgettet blev godkendt uden yderligere kommentarer 

Ad. 9 Det blev besluttet uden yderligere kommentarer at bibeholde kontingentet på 120 kr. 
årligt. 

Ad. 10  Grundet manglende tilbagemelding fra kommunen, var der ikke noget at behandle 
under dette punkt på dagsordenen. Se referatets pkt. 3 – formandens beretning. 

Ad. 11 Der er ikke indsendt forslag fra medlemmerne. 

Ad. 12 Valg - Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
Genvalg 

• Næstformand (2 år) Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 
• Kasser (2 år) Mogens Strange, Birkevænget 20 
• Bestyrelsesmedlem (2 år) Theis Molander, Tjørnevænget 19 
• Bestyrelsessuppleant (2 år) Anders Quitzau, Syrenvænget 29 
• Revisor 1 (2 år) Morten Kofoed, Rosenvænget 17 
• Revisorsuppleant (1 år) Karsten Larsen, Syrenvænget 18 

Nyvalg 
• Bestyrelsessuppleant (1 år) Johs Sterlie, Klintedalen 38 

Revisor 2 
• Revisor 2 (1 år) Morten Pflugh er valgt, hvis han indvilliger heri. (Morten har 

efterfølgende accepteret valget). 
 

Ad. 13 Kort dialog om hjertestartere efter henvendelse fra de 2 nabogrundejerforeninger 
Søgården og Brudegården. Spørgsmålet er, om grundejerne har et behov for, at 
bestyrelserne kigger nærmere på, om der skal købes en eller flere hjertestartere ind til 
området.  

Det blev pointeret, at i mange tilfælde har den enkelte ikke mulighed for at løbe efter 
en hjertestarter. Ved opkald til Falck (112) undersøges det, om der er muligheder for 
at fremskaffe en hjertestarter på kort tid.  

Hvis man har en hjertestarter eller adgang til den, kan man tilmelde sig en sms-
ordning hos Falck. Når Falck får et alarmkald, vil der herfra blive hidkaldt frivillige 
førstehjælpere. 

 Camilla Mou, Fyrrevænget 5 tilbød at tage sig af plantekasserne på Birkevænget og 
give dem en god start på sæsonen. Tilbuddet blev modtaget med tak. 

 Der blev spurgt, om der stadigvæk var mulighed for snerydning i foreningens regi. Det 
er rigtig nok noget, der tidligere har været muligt, men ordningen eksisterer ikke 
længere. Det blev anbefalet, at man gik sammen nogle stykker om en 
snerydningsmaskine. 
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 Flere har observeret, at siden kommunen har overtaget belysningen på vejene fra 
Dong sker det oftere, at der mangler belysning, og at der går en rum tid, før der 
handles på det. Grundejerne opfordres til at hjælpe kommunen ved at gøre 
opmærksom på problemet, når det opstår.  

 Der blev spurgt om muligheden for hastighedsdæmpende foranstaltninger på 
stikvejene, Fyrrevænget, Rosenvænget og Hyldevænget. Bestyrelsen gjorde 
opmærksom på, at det er kun Klintedalen, Birkevænget og Syrenvænget i vores 
område, hvor det kan komme på tale at etablere sådanne foranstaltninger. 

 Der var en enkelt kommentar om postkassen ved Klintebakken, der er blevet fjernet. 

 


