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Referat af bestyrelsesmøde i 

Grundejerforeningen Furesø Haveby 
 

Tid                          Torsdag den 27-06-19 kl. 20.00 

Sted    Birgitte Oppfeldt, Tjørnevænget 8 

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

Dagsorden: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. IT - hjemmeside mv. 
2. Orientering vedr. snerydning 
3. Økonomi 
4. Forslag om anskaffelse af hjertestarter 
5. Beskæring af træerne langs Furesøstien 
6. Indkøb af vejforeningstelt - til erstatning af det udslidte. Kvalitet og 

opbevaring. 
7. Dispensationer vedr. lokalplan. Drøftelse af principper og arbejdsgang 
8. Evt. 

Ad. 1 Jesper har ikke hørt fra Gregers angående fælles e-mail, nyt domæne og flytning af 
dokumenter fra Gregers personlige e-mail. 
Vi har brug for at kunne rette hjemmeside, svare e-mails, og aflaste Flemming for de 
e-mails han modtager.  
Alle enige om at det skal prioriteres.  
Jesper tager fat i Gregers angående mødet med Gregers og Michael Andersen som 
har de nuværende adgange der skal overdrages. 
 

Ad. 2 Ina fik ikke noget særlig aktindsigt fra kommunen, kun links deres hjemmeside.  
Ina har bedt om et møde med kommunen, hvor også Henning Kornbo, Birkevænget 
33, vil deltage. 
Kornbo har hørt at vores strategi skal være at få vores veje omklassificeret, fra 0, til 
igen at have snerydning. 
 

Ad. 3                                  Det drysser ind med kontingent betalinger, som det plejer. 
Flemming tager fat i Jesper angående opdatering af bestyrelsens 3 nye medlemmer 
hos Danske Forening Direkte.  
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Ad. 4 Karin er blevet kontaktet af beboer på Birkevænget, om vi skulle have en 

hjertestarter i nærheden. Karin orienterer om pris, vedligeholdelse fra Tryg. 
Bestyrelsen har sympati for forslaget, men mener ikke det hører til i 
grundejerforeningen.  
Bestyrelsen anbefaler man orienterer sig via app Hjertestarter. 
 

Ad. 5 
 
 

Baghaverne til de ulige numre på Tjørnevænget vender ud mod Furesøstien. Mellem 
baghaverne og stien har kommunen en stribe jord. 
Flere steder på denne stribe er træerne blevet meget høje og kaster skygge ind i 
haverne. 
Kommunen er velvilligt indstillet på at fælde/beskære disse træer. 
Kommunen ønsker en samlet tilbagemelding fra vores grundejerforening om, hvem i 
de ulige nr. som ønsker træ-reduktioner. 
 
Ina skriver til alle ulige numre på Tjørnevænget + sidste numre på Syrenvænget som 
vender ud mod Furesøstien, og koordinerer iøvrigt. 
Flemming sender relevante e-mail adresser til Ina. 

Ad. 6                Jesper orienterer at teltet somme tider fravælges da dugen ikke er pæn, selv efter 
Hyldevænget har forsøgt at vaske det ned.  

Generel opbakning til at forbedre teltet. 

Birgitte har snakket med Per som har indkøbt teltet, angående indkøb nyt telt stadig 
i god kraftig kvalitet. Per vil gerne hjælpe, evt også med opbevaring. Jesper vil også 
stadig gerne hjælpe med opbevaring.  

Birgitte rundsender pris på nyt telt og pris på hvad det koster kun at skifte dug/sider.  

Jesper orienterer at foreningens service også bookes. Det er ca 50 kuverter, men at 
der mangler en del glas efterhånden. 

 

Ad. 7 Enighed om at foreningen principielt forholder sig neutralt, og lader det være op til 
kommunen.  
Men at bestyrelsen i øvrigt tager debatten fra sag til sag via e-mail. 

Evt. Snak om henvendelser fra beboere, og hvordan vi kan aflaste Flemming og Ina via 
kommende flere mailadresser på nyt domæne.  

Referater underskrives ikke, men godkendes af alle ved e-mail rundsendelse. 

  

 


