
Referat af bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Furesø Haveby

Tid Onsdag den 06.10.2021 kl. 20.00

Sted                    Karin Møller, Fyrrevænget 11

Deltagere
Ina Rasmussen, Tjørnevænget 21
Karin Møller, Fyrrevænget 11
Flemming Lauridsen, Birkevænget 35
Lars Nielsen, Rosenvænget 2
Birgitte Oppfeldt, Tjørnevænget 8

Dagsorden: 1. Siden sidst vedr. fjernvarme
2. Opgaver fra Jesper – opdatering af hjemmesiden
3. Økonomi@Flemming – jeg opdaterer adresseliste
4. Opbevaring og administration af telt. Det kan ikke være påSolhøjgård. Hvem

spørger Laura fra Hyldevænget? Lige nu er teltet hos Peter Bonfils –
Syrenvænget 20. Tlf. 26255185

5. Evt.

Ad.1. Fjernvarme
Furesø Kommune arbejder jo på at få fjernvarme ud til flere områder i vores kommunen. I den
forbindelse har kommunen udarbejdet rapporten  ”Forslag til varmeplan for Furesø Kommune
2021”

Rapporten kan findes på Kommunes hjemmeside

https://furesoe.meetingsplus.dk/welcome-da/udvalg/udvalg-for-natur-miljo-og-gron-omstilling/udva
lg-for-natur-miljo-og-gron-omstilling/protocol/22-bilag-2-bilagsrapport-til-forslag-til-varmeplan-20
21pdf?downloadMode=download

I rapporten kan man læse at de forventer at fjernvarmen kommer til vores område ”Stavnsholt Syd”
fra 2025

Varmeplanen for vores område skal dog i høringen inde kommunalbestyrelsen kan vedtage den
endelige varmplan

https://furesoe.meetingsplus.dk/welcome-da/udvalg/udvalg-for-natur-miljo-og-gron-omstilling/udvalg-for-natur-miljo-og-gron-omstilling/protocol/22-bilag-2-bilagsrapport-til-forslag-til-varmeplan-2021pdf?downloadMode=download
https://furesoe.meetingsplus.dk/welcome-da/udvalg/udvalg-for-natur-miljo-og-gron-omstilling/udvalg-for-natur-miljo-og-gron-omstilling/protocol/22-bilag-2-bilagsrapport-til-forslag-til-varmeplan-2021pdf?downloadMode=download
https://furesoe.meetingsplus.dk/welcome-da/udvalg/udvalg-for-natur-miljo-og-gron-omstilling/udvalg-for-natur-miljo-og-gron-omstilling/protocol/22-bilag-2-bilagsrapport-til-forslag-til-varmeplan-2021pdf?downloadMode=download


Områderne ved Solvangskolen og Lillevang er i høring nu  

Det bliver dog frivilligt om man vil tilmelde sig til den kommende fjernvarme

Hvis der er nogen der overvejer at installerer en varmepumpe skal man vide, at muligheden for at
søge tilskud bortfalder når byrådet har vedtaget den endelige varmeplan

Ad.2  Det aftales, at Birgitte og Lars tager kontakt til Jesper mhp opdatering af og oprydning på
hjemmesiden.

Ad 3  Da vi har et akut opbevaringsproblem for teltet, tilbyder Karin, Fyrrevænget 11, at det kan
opbevares i hendes skur sammen med servicet.
Kontaktperson vedr. bestilling af telt og service er fremover: Karin Møller, Fyrrevænget 11.
Mobil 40343304,  E-mail: mollerfarum@compaqnet.dk
NB! Teltet skal være TØRT, når det pakkes sammen.

Ad 4  Der er stor ros til de 125 grundejere, der har betalt kontingent til tiden.

Ad 5 Næste møde er den 16.12.21. kl 20.00 hos Flemming Lauridsen

Farum d 9.10.21 Karin Møller

mailto:mollerfarum@compaqnet.dk

