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Referat af bestyrelsesmøde i 

Grundejerforeningen Furesø Haveby 
 

Tid Tirsdag den 03-10-2017, kl. 20:00 

Sted Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22 

Deltagere Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22  
Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13  
Mogens Strange, Birkevænget 20  
Theis Kragh, Tjørnevænget 19  
Leif Otterstrøm, Klintedalen 40 

Deltagende 
suppleant 

Johs Sterlie, Klintedalen 38 

Dagsorden: 1. Gensidig orientering 
2. Underskrivelse af referat fra sidste møde den 02-05-2017 
3. Underskrivelse af nye vedtægter 
4. Budget opfølgning 
5. Skilte fra Nabo hjælp 
6. Blomsterkasser 

7. Eventuelt 

Ad. 1 Næste generalforsamling rykkes en uge fra 4 til 11. april 2018. Gregers booker 

kantinen på Stavnsholtskolen 

Teltet synes at blive flittigt hen over sommeren både til vejfester og rundefødselsdage. 

Brandhanen ud for Klintedalen 40 er blevet nedlagt.  

Ad. 2 Ingen yderligere kommentarer 

Ad. 3 Ingen yderligere kommentarer. Gregers lægger det op på hjemmesiden.  

Ad. 4 Der er kommet 4500 kr i indtægter fra ejendomsmæglere indtil nu i år. 

Næsten alle har betalt kontingent, der mangler en enkelt som pt. Er i udlandet. 
Bestyrelsen har besluttet at lade den stå i restance indtil ejer kommer hjem.   

Der er givet tilskud til en enkelt vejfest á 1000 kr til Tjørnevænget. 

Ad. 5 En grundejer har forespurgt om det var muligt at Grundejerforeningen ville være med 
til at opsætte ”Nabohjælp” skilte ved hoved indgange til foreningen. Prisen er 366 kr. 
for skiltet og 600 kr. for stolpen. Dertil kommer nedgravning og cementering. 

Bestyrelsen debaterede kort og vil se nærmere på en løsning hvor der opsættes 2 
skilte. En ved hver indkørsel til Birkevænget og Syrenvænget. Der står allerede en på 
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Klintedalen. Johs Sterlie vil forespørge tilladelse til dette.  

Ad. 6 Bestyrelsen arbejder på at få fjernet de udskældte plantekasser. Det ønskes at skulle 
ske i samråd med kommunen. Henning Kornbo orienteres af Mogens i forhold til den 
dialog, der skal etableres med kommunen. 

Ad. 7 Ingen kommentarer 

Huskeliste 
Opgaver 
der pågår  

Hastighedsdæmpende foranstaltninger – afventer kommunen.  

Fjernelse af plantekasser der er gået i stykker – kommer til at ske når de stærke mænd 
har tid. 

 

 
Næste bestyrelsesmøde:  

Onsdag 8. november kl. 20 hos Theis 


