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Referat af bestyrelsesmøde i 

Grundejerforeningen Furesø Haveby 
 

Tid Onsdag den 08-02-2017, kl. 20:00 

Sted Mogens Strange, Birkevænget 20 

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

Gæst Søren Dalhoff 

Dagsorden: 1. Evt. Oprettelse af Facebook gruppe for Furesø Haveby v. Søren Dalhoff 
2. Gensidig orientering 
3. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 23-11-2016 
4. Video overvågning i vores område 
5. Regnskab for 2016 samt budget for 2017 
6. Forberedelse af generalforsamling den 04-04-2017 
7. Fastelavn 
8. Eventuelt 

Ad. 1 Søren Dalhoff, Hyldevænget 10, har rettet henvendelse til bestyrelsen omkring 

oprettelse af en lukket facebookgruppe til Grundejerforeningen, derfor var han inviteret 

med til aftenens møde for at have en dialog. 

Her er hvad vi kom frem til:  

Målet med en sådan gruppe er at skabe et rum, hvor grundejerne kan kommunikere 

nemt og hurtigt og eventuelt også poste relevante billeder fra f.eks. fastelavn. Tanken 

er at hovedkommunikationen fortsat vil foregå pr. mail.  

Bestyrelsen skal have ret til at kopiere posts ind i mails i tilfælde af, at det vurderes 

relevant for alle i foreningen. Bestyrelsen har også ret til at fjerne posts, der kan virke 

stødende.  

Søren har allerede oprettet en facebook gruppe, som bestyrelsen vil blive inviteret til 

først. Bestyrelsen skal godkende det skrevne mål med gruppen, Søren laver et oplæg. 

Efterfølgende skal der laves en formel invitation, som Mogens kan sende ud pr. mail. 

Søren og minimum et bestyrelsesmedlem skal have fulde rettigheder til siden og 

sammen skal vi hjælpes ad med at holde den gode tone.  

Ad. 2 Klintedalen står for en renovering af vandledninger. Berørte grundejere er informeret. 
Bestyrelsen vil efterspørge kommunen information om, der er planer for andre veje. 
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Ad. 3 Ingen kommentarer 

Ad. 4 Bestyrelsen vurdere, at der nok skal 20 kameraer til for at afdække området. Der skal 
tilsluttes strøm, opsættes en fælles server, wifi tilgang mm..  

Bestyrelsen er ikke i tvivl om, at der ville blive givet tilladelse med den 
indbrudshistorik, der har været den seneste år.  

Håndtering af optaget materiale i tilfælde af et indbrud, vil være en omstændig 
opgave.  

Bestyrelsen ser ikke dette som en mulig løsning. 

Ad. 5 Rengskab er godkendt. 

Gregers sætter Mogens cc: på mails til ejendomsmægleren. 

Ad. 6 Der lægges op til indskud fremadrettet fastsættes til 2000 kr, og kan justeres ved 
oplæg på generalforsamling.   

Mogens har fremsendt oplæg til vedtægtsændring. Der kommer ikke til at stå et beløb 
på indskud i vedtægterne, fordi så er det nemmere for bestyrelsen at justere fra år til 
år, det kræver ikke en vedtægtsændring fremadrettet.  

På valg: Formand Gregers (2 år)og Leif (2 år), Revisor suppleant Karsten Larsen (1 år), 
Revisor 2 Morten Pflugh (2 år). Gregers følger op på hvem genopstiller.  

Charlotte bestiller forplejning og Leif sørger for drikkevarer. Mogens fremsender 
invitationen pr. mail og levere til de sidste 4 der mangler 

Gregers vil forhøre om Arne Hyldevænget, vil være dirigent.   

Punkter til dagsordnen 

- Den nye renovationsordning v. Charlotte 
- Indbrudssituationen og tryghedsvandring v. Leif 

Ad. 7 Invitationen er fremsendt og ligger på hjemmesiden. 7 familier allerede tilmeldt ~ 31 
personer. Charlotte indsamler 

Indkøb:  

 2 store tønder, lille tønde og pap tønde CH 

 4 Konge og dronninge kroner CH 

 Slik og Popcorn i poser Theis 

 Fastelavnsboller Gregers 

 Cacao 6-8l Charlotte 

 Kaffe & The, mælk/sukker Charlotte 

 En bitter Gregers 

 Juice/saft Charlotte 

Ad. 8 Der skabes ikke en koordineret orientering grundejerforeningerne imellem. 

Ingen yderligere kommentarer. 

Huskeliste 
Opgaver 

Hastighedsdæmpende foranstaltninger – afventer kommunen. 

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



furesø haveby  farum 

3 

 

der pågår  har tid. 

 


