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Referat af bestyrelsesmøde i 

Grundejerforeningen Furesø Haveby 
 

Tid    Torsdag den 02-05-19 kl. 20,00 

Sted    Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22 

Deltagere    Gregers Bisgaard,        Hyldevænget 22 
   Ina Rasmussen,            Tjørnevænget 21 
   Karin Møller,                Fyrrevænget 11 
   Flemming Lauridsen,  Birkevænget 35 
   Birgitte Oppfeldt,        Tjørnevænget 8 
   Jesper Raaberg,           Syrenvænget 8 
 

Dagsorden: 1. Gensidig orientering 
2. Underskrivelse af referat fra generalforsamlingen den 02-04-19 
3. Opkrævning af kontingent 2019 
4. Snerydning 
5. Opgavefordeling for den kommende sæson 
6. Fastlæggelse af kommende møder 
7. Evt. 

Ad. 1   Siden sidst har Gregers Bisgaard og Charlotte Hartvig ryddet op på hjemmesiden  
   Gregers Bisgaard, Jesper Raaberg og Michael Andersen ( IT kyndigt medlem af  
   Grundejerforeningen) vil få oprettet en fælles mail og nyt domæne, samt et nyt 
   dokumentarkiv og flytte nuværende dokumenter herover. 
   Der er foreslået google system 
 

Ad. 2  Generalforsamlingsreferatet fra 02-04-19 godkendes og underskrives. 

 

Ad. 3  Opkrævning af kontingent, 500,00 kr., udsendes nu med indbetaling senest 
01-07-19 
 

Ad. 4 Ina Rasmussen kontakter Furesø kommune mhp aktindsigt i snerydningssagen, da 6 
veje i Furesø Haveby og i alt 61 veje i hele Kommunen er nedprioriteret til nul. Det 
er med henblik på, at finde ud af om politiet er blevet underrettet herom og har 
givet tilsagn til at det er lovligt. Dette er Kommunen er forpligtiget til.  
  
Henning Kornbo, Birkevænget 33, tilbød på generalforsamlingen at genoptage 
forhandlingerne med Kommunen vedr snerydningen, hvis bestyrelsen ville give ham 
skriftligt mandat hertil.  Det blev vedtaget og Ina Rasmussen skriver til ham herom. 
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Vedr. tilbuddet på snerydning fra Gårdmand Flemming Andersen, Værløse,  blev det 
vedtaget at Karin Møller skriver til ham med orientering om at vi stadig er i dialog 
med Kommunen og ikke kan foretage bindende aftale før dette er afsluttet i løbet af 
de næster par mdr. 
 

Ad. 5 
 
 

Pga formandsskifte skal Gregers Bisgaards Nem-ID nedlægges og den ny formand 
Ina Rasmussen skal have oprettet nem-ID og E-boks. 

Der skal bookes lokale til Generalforsamling 2020. Plejer at være kantinen, 
Stavnsholtskolen. Foreslået dato: 23-04-2020 

Der er givet tilsagn til at FASTELAVN igen i 2020 vil blive arrangeret af Charlotte 
Hartvig og Gregers Bisgaard. 

Svar til ejendomsmæglere 

Birgitte Oppfeldt tilbød at overtage Mogens Stranges job med at udsende mail til 
grundejerne,  når der har været indbrud. Det vil først kunne ske når googlesystemet 
er indført som en del af hjemmesiden.  

 

Ad. 6 Kommende møder: 

Bestyrelsesmøde : torsdag d 27-06-19 kl.20 hos Birgitte Oppfeldt, Tjørnevænget 8 

Bestyrelsesmøde:  torsdag d 26-09-19 kl. 20 hos Flemming Lauridsen,Birkevænget 
35 

Bestyrelsesmøde:  torsdag d 05-12-19 kl. 20 hos Karin Møller, Fyrrevænget 11 

Bestyrelsesmøde:  torsdag  d 27-02-20 kl 20 hos Ina Rasmussen,Tjørnevænget 21 

 

GENERALFORSAMLING:  torsdag  d 23-04-20 kl 19.30? Kantinen, Stavnsholtskolen 

 

Ad. 7 Birgitte Oppfeldt undersøger pris på nyt telt/teltdug 

  

  

 
04-05-2019   Karin Møller 
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