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Referat af generalforsamling i 

Grundejerforeningen Furesø Haveby 
 

Tid    Torsdag den 25-06-2020 kl. 19.00 - 21.00 

Sted    Stien, Paltholmterrasserne 1, Lokale 06 

Deltagere   9, samt bestyrelsen 
 

Dagsorden: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning 2019-2020. Kan hentes på www. furesoehaveby.dk 

3. Regnskabet for 2019 fremlægges til godkendelse. (Regnskabet udsendes inden 
generalforsamling) 

4. Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat skal ydes tilskud på kr. 1.000 
til vejfester. Dog maksimalt kr. 3000 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. 

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. 2000. 

8. Generalforsamlingens godkendelse; at der forsættes 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 det beløb, som er indbetalt ekstra ved sidste 
kontingentindbetaling.  

10.  Valg til bestyrelsen 
 

Formand Ina Rasmussen Tjørnevænget 21 ikke på valg 

Næstformand              Karin Møller Fyrrevænget 11 genopstiller 

Kasserer Flemming Lauridsen Birkevænget 35 genopstiller 

Bestyrelsesmedlem Birgitte Oppfeldt Tjørnevænget 8 ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem Jesper Raaberg Syrenvænget 8 ikke på valg 
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Bestyrelsessuppleant Lone Wind Tjørnevænget 23 genopstiller 

Revisor 1 Gitte Christiansen Birkevænget 22 ikke på valg 

Revisor 2 *) Karsten LarsenSyrenvænget 18  

Revisorsuppleant Nikolaj Christiansen Tjørnevænget 20  

*) vælges for ét år 

 
 

Ad. 1 Gregers Bisgaard valgt som dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen er 
rettidigt indkaldt senest 14 dage før, på e-mail den 11. juni 2020. 

Valg af referent Jesper Raaberg. 

Ad. 2 Ina Rasmussen fremlagde beretning 2019-2020. Vedhæftet på indkaldelsen. Kan 
hentes på www. furesoehaveby.dk 
Der blev spurgt til fjernvarme, og Ina kunne uddybe at der er kommet meget få (4 
henvendelser) vedr. fjernvarme. På baggrund af den netop vedtagne klimaaftale og 
tilskudsordning til skrotning af gas og oliefyr bør vi fortsat overveje fjernvarme. 
Bestyrelsen arrangerer et informationsmøde sammen med Farum Fjernvarme, så 
snart der er mere information. 

Beretningen enstemmigt godkendt. 

Ad. 3 Kasserer Flemming fremlagde regnskabet for 2019. (Regnskabet er vedhæftet 
indkaldelse til generalforsamling.) 
Regnskabet enstemmigt godkendt. 
Flemming fremlagde budget 2020. Budget godkendt. 

Ad. 4 Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat skal ydes tilskud på kr. 1.000 til 
vejfester. Dog maksimalt kr. 3000 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. 
Enstemmigt godkendt. 

Ad. 5 
 
 

Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat afholdes fastelavnsfest og ydes 
tilskud på ca. kr. 3.000. 
Enstemmigt godkendt. 

Ad. 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. 

Enstemmigt godkendt. 

Ad. 7 Generalforsamlingens godkendelse af indskuddet for nye medlemmer af Furesø 
Haveby, for perioden frem til næste generalforsamling sættes til kr. 2000. 
Enstemmigt godkendt. 

Ad. 8 Generalforsamlingens godkendelse; at der forsættes snerydning på linje med vores 
retningslinjer for vinteren 2019-2020.  
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En snerydder, som kun skal betales pr. gang. Med den vinter, som vi har haft i vores regnskabsår 2019, 
har vi derfor ikke haft behov for snerydning. Derfor er der ingen omkostninger til dette i år. 

Enstemmigt godkendt. 

Ad. 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 det beløb, som er indbetalt ekstra ved sidste kontingentindbetaling.  
 
Kasserer henstiller til at ingen ikke betaler forud.  
Kasserer udsender opkrævning til efteråret. 
 
Enstemmigt godkendt. 

Ad. 10 Valg til bestyrelsen 
Næstformand Karin Møller blev genvalgt for 2 år. 
Kasserer Flemming Lauridsen blev genvalgt for 2 år. 
Bestyrelsessuppleant Lone Wind blev genvalgt for 1 år. 
Revisor 2 Karsten Larsen blev genvalgt for 2 år. 
Revisorsuppleant blev ikke valgt, og vedtægterne kræver ikke vi har revisorsuppleant. 
 
Den nye bestyrelse er nu som følger: 
Formand Ina Rasmussen Tjørnevænget 21 På valg 2021 

Næstformand              Karin Møller Fyrrevænget 11 På valg 2022 

Kasserer Flemming Lauridsen Birkevænget 35 På valg 2022 

Bestyrelsesmedlem Birgitte Oppfeldt Tjørnevænget 8 På valg 2021 

Bestyrelsesmedlem Jesper Raaberg Syrenvænget 8 På valg 2021 

Bestyrelsessuppleant Lone Wind Tjørnevænget 23 På valg 2021 

Revisor 1 Gitte Christiansen Birkevænget 22 På valg 2021 

Revisor 2 *) Karsten Larsen              Syrenvænget 18 På valg 2021 

Revisorsuppleant Nikolaj Christiansen Tjørnevænget 20 Ingen. 

*) vælges for ét år 
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