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Referat af Generalforsamling i 
Grundejerforeningen Furesø Haveby 

 
Tid:              Torsdag den 10. juni 2021 kl 19.00 
Sted:            Stavnsholtskolen 
 
Deltagere: Ina Rasmussen, Tjørnevænget 21 
                    Karin Møller, Fyrrevænget 11 
                    Flemming Lauridsen, Birkevænget 35 
                    Birgitte Oppfeldt, Tjørnevænget 8 
                    Samt 18 øvrige medlemmer  
 
Afbud:        Jesper Raaberg, Syrenvænget 8 
 

Dagsorden:  
     
A         ORIENTERING FRA FARUM FJERNVARME VED HELLE SALLING OG LARS FAGE 
Der blev informeret om mulighederne for fjernvarme i Furesø Haveby og nærliggende områder. 
Farum Fjernvarme er meget interesseret i at etablere dette, men der skal en tilslutningsprocent på 
50 for at det er rentabelt. Der var interesse for at høre mere konkret om projektet og man blev 
derfor enige om at indkalde til et særskilt møde i september 2021, hvor fjernvarmeselskabet vil 
fremlægge tal for, hvad det egentligt vil koste og hvilke rabatordninger de evt. kan tilbyde ved 
hurtig kollektiv tilmelding. Nuværende priser kan findes på deres hjemmeside. Tallene på 
hjemmesiden er uden statslige tilskud.  
 
B         ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

1. Valg af dirigent og referent 
 

2. Beretning 2019-2020. Kan hentes på: 
https://furesoehaveby.files.wordpress.com/2020/03/formandens-beretning-2020-2021-
ver.-2.pdf 

 
3. Regnskabet for 2020 fremlægges til godkendelse. Regnskabet udsendes inden general-

forsamling 
 

4. Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat skal ydes tilskud på kr. 1.000 til vej-
fester. Dog maksimalt kr. 3.000 pr. budgetår. 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 en invitation. 

 
5. Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat afholdes fastelavnsfest og ydes tilskud 

på ca. kr. 3.000. 
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6. Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat opkræves gebyr på kr. 1.000 fra 

ejendomsmæglere ved henvendelse til foreningen i forbindelse med salg af en ejendom. 
 

7. Generalforsamlingens godkendelse af indskuddet for nye medlemmer af Furesø Haveby, 
for perioden frem til næste generalforsamling sættes til kr. 2.000. 

 
8. Generalforsamlingens godkendelse; at der forsættes med snerydning på linje med vores 

retningslinjer for vinteren 2019/2020. 
 

9. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget 2020. Bestyrelsen ønsker at sænke 
kontingentet til kr. 120 pr. parcel i lighed med tidligere. Snerydning vil kunne dækkes af 
dette beløb, som er indbetalt ekstra ved sidste kontingentindbetaling. 

 
10. Valg til bestyrelsen 

Formand Ina Rasmussen Tjørnevænget 21   Genopstiller 
Næstformand Karin Møller Fyrrevænget 11   Ikke på valg 
Kasserer Flemming Lauridsen Birkevænget 35   Ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem Birgitte Oppfeldt Tjørnevænget 8  Genopstiller 
Bestyrelsesmedlem    Vacant 
Bestyrelsessuppleant Lone Wind Tjørnevænget 23  Genopstiller 
Revisor 1 Gitte Christiansen Birkevænget 22   
Revisor 2 Karsten Larsen Syrenvænget 18   Ikke på valg 
Revisorsuppleant     Vacant 

 
Jesper Raaberg udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at takke Jesper for en god 
indsats. 

 
Vi opfordrer medlemmer til at opstille til bestyrelsen.                                                         

 
AD. 1.   Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22, blev valgt til dirigent på bestyrelsens opfordring. 
Gregers bekendtgjorde at mødet var rettidigt indkaldt med dagsorden udsendt senest 2 uger før 
mødet (28.5.21). Generalforsamlingen blev ikke afholdt i april, som foreskrevet, pga. 
coronasituationen. 
Referent: Karin Møller 
 
AD. 2.  Link til formandens beretning. Beretningen blev vedtaget.               

 
AD. 3.   Flemming fremlagde regnskabet, der var udsendt inden generalforsamlingen. Regnskabet 
2020 godkendtes. 
 
Der var spørgsmål til den store egenkapital. Man kan påregne flere udgifter fremover. Kommunen 
har besluttet at belysningen skal betales af de lokale grundejerforeninger fra 2022. Ved snevinter 
øgede snerydningsudgifter. Se bemærkninger nedenfor. 
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AD. 4.  Der godkendtes fortsat tilskud 1.000 kr. til vejfester, dog max. 3.000 kr. pr budgetår. 
 
AD. 5.  Generalforsamlingen godkendte, at der fortsat afholdes fastelavnsfest og ydes tilskud på 
3.000 kr. Fastelavnsudvalget vil gerne fortsætte. 
 
AD.6.  Generalforsamlingen godkendte, at der fortsat opkræves gebyr på 1.000 kr. fra 
ejendomsmæglere ved henvendelse til grundejerforeningen i forbindelse med salg af en ejendom. 
 
AD. 7.  Generalforsamlingen godkendte, at indskuddet for nye medlemmer af Furesø Haveby 
fortsat er 2.000kr frem til næste generalforsamling. 
 
AD.8.   Generalforsamlingen godkendte at fortsætte snerydning på linje med retningslinjerne for 
vinteren 2019/2020. 

 

AD.9.   Budget for 2020 blev godkendt. Det blev vedtaget at kontingentet blev nedsat til 120 kr. pr. 
parcel i lighed med tidl. 

 

AD. 10. Valg til bestyrelsen 

Formand Ina Rasmussen, bestyrelsesmedlem Birgitte Oppfeldt, bestyrelses-suppleant Lone Wind 
og revisor 1 Gitte Christiansen blev genvalgt. 

Nyt bestyrelsesmedlem: Lars Nielsen, Rosenvænget 2, blev valgt 

 

Den nye bestyrelse: 

Formand Ina Rasmussen Tjørnevænget 21  

   Næstformand Karin Møller Fyrrevænget 11  

   Kasserer Flemming Lauridsen Birkevænget 35  

   Bestyrelsesmedlem Birgitte Oppfeldt Tjørnevænget 8  

   Bestyrelsesmedlem Lars Nielsen, Rosenvænget 2 

   Bestyrelsessuppleant Lone Wind Tjørnevænget 23  

   Revisor 1 Gitte Christiansen Birkevænget 22 

   Revisor 2 Karsten Larsen Syrenvænget 18  

   Revisorsuppleant Vacant 

 

Eventuelt 

Vejene i Furesø Haveby er kommuneveje*) Det betyder at vi ikke er omfattet af beslutning om 
egenbetaling af gadebelysning **). Det samme gælder snerydning og glatførebekæmpelse, hvor vi 
kun er forpligtet til at vedligeholde eget fortorv ***). 
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*) https://furesoe.meetingsplus.dk/welcome-da/udvalg/okonomiudvalget/163/protocol/22-
beslutning-overdragelse-af-udgifter-til-vejbelysning-pa-private-
faellesvejepdf?downloadMode=open 

 

**) https://furesoe.meetingsplus.dk/welcome-da/udvalg/okonomiudvalget/163/protocol/22-
beslutning-overdragelse-af-udgifter-til-vejbelysning-pa-private-
faellesvejepdf?downloadMode=open 

 

***) se Kapitel 3 i: https://furesoe.meetingsplus.dk/welcome-da/udvalg/udvalg-for-natur-miljo-
og-gron-omstilling/udvalg-for-natur-miljo-og-gron-omstilling/protocol/101-regulativ-for-renhold-
og-vintertjeneste-i-fureso-kommunepdf 

 


