
furesø haveby ∙ farum 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i 

Grundejerforeningen Furesø Haveby 
 

Tid    Torsdag den 26. sept 2019,  kl. 20.00 - 22.00 

Sted     Flemming Lauridsen,  Birkevænget 35 

Deltagere   Ina Rasmussen,           Tjørnevænget 21 
  Karin Møller,                Fyrrevænget 11 
  Flemming Lauridsen,  Birkevænget 35 
  Birgitte Oppfeldt,        Tjørnevænget 8 
  Jesper Raaberg,           Syrenvænget 8 (referent) 
 

Dagsorden: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. IT - hjemmeside mv. 
2. Orientering vedr. snerydning 
3. Beskæring af træerne langs Furesøstien 
4. Indkøb af vejforeningstelt - til erstatning af det udslidte. Kvalitet og 

opbevaring. 
5. Økonomi 
6. Evt. 

Ad. 1 Gmail gratis er lavet, da vi ikke kvalificerer til gratis G Suite, pga manglende nonprofit 
ordlyd i vores vedtægter.  
Datatilsynet oplyser vi er omfattet af samme regler som firmaer, 
https://www.datatilsynet.dk/emner/foreninger/ 
Ny hosting af e-mail, mens Wordpress ikke flyttes, da vi får services hos 
Wordpress.com som vi vurderer er pengene værd. 
 
Stavnsholtskolens kantinen er booket til GENERALFORSAMLING: torsdag  d 23-04-20 
kl 19.30  
 
Jesper opretter personlige bestyrelsesmedlemmer som redaktører på Wordpress. 
Referent lægger selv pdf op.  
 
Flemming orienterer alle i haveforeningen om vores nye e-mail adresser: 
kasserer@furesoehaveby.dk  

● Kontingent.  
● Send info når en bolig er sat til salg. 
● Send info når en bolig er solgt.  
● Udsendelse af Velkomstbrev og faktura nye boligejere, cc formand. 
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furesø haveby ∙ farum 
formand@furesoehaveby.dk  

● Alle ejendomsmægler henvendelser. Udsendelse af faktura til 
ejendomsmægler.  

● Alle andre henvendelser. 
 
Alle henvendelser vedrørende indbrud skal fremover sendes til den lukkede 
Facebook gruppe “Indbrud og tyveri i Stavnsholt - Farum”, som ikke administreres af 
haveforeningen. 
 
Jesper og Ina opdaterer hjemmesiden med ovenstående, samt: 

● Haveforeningens hemmelige “Furesø Haveby” facebook gruppe, som bruges 
til fastelavnsbilleder, og lignende. 

● Henvisning til facebook grupper: Indbrud og tyveri i Stavnsholt - Farum, 
Furesø - Stjålne cykler, Borger i Furesø Kommune. 

● Hjertestarter app: TrygFonden Hjerteløber. 
 
Flemming arbejder fortsat med Excel, og uploader løbende. 

Ad. 2 Kommunen har efter vores henvendelse svaret at deres beslutning er godkendt af 
politiet. Kommunen mener vejene er lige og overskuelige, så snerydning er sparet 
væk. 
Birgitte og Ina indhenter flere tilbud fra alternative leverandører, til sammenligning 
med det tidligere modtagne tilbud. 

Ad. 3 Ina orienterer de berørte beboere om den dato som driftsgården kommer og 
arbejder. 
 

Ad. 4 Nyt telt er indkøbt i august 2019. 
Opdaterede retningslinjer for udlån opdateres på hjemmesiden af Birgitte og Jesper. 
Opbevaring af nyt og gammelt telt hos Solhøjgård fritidshjem foregår på 
haveforeningens eget ansvar. Jesper og Ina skriver dette til lederen på Solhøjgård. 
 

Ad. 5 
 
 

Ina opdaterer hjemmesiden med at ejendomsmæglere skal kontakte formand@. 
Flemming har sendt erindringsmails om manglende betaling af kontingent, men 
stadig 28 som ikke har betalt. 
Flemming afleverer derfor papir i postkassen hos folk som mangler at betale: 
erindring hvor der varsles at man stadig kan nå at betale uden gebyr, men derefter vil 
der bliver pålagt rykkergebyr kr.200. 
 

Evt.  
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