
furesø haveby • farum 

1 

 

 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i 

Grundejerforeningen Furesø Haveby 
 

Tid Tirsdag den 23-01-2018, kl. 20:00 

Sted Mogens Strange, Birkevænget 20  

Deltagere Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22  
Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13  
Mogens Strange, Birkevænget 20  
Leif Otterstrøm, Klintedalen 40 
Johs Sterlie, Klintedalen  

Gæst Afbud fra Theis Kragh, Tjørnevænget 19 

Dagsorden: 1. Gensidig orientering 
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 03-10-2017 
3. Regnskab for 2017, samt budget for 2018 
4. Forberedelse af generalforsamling den 11-04-2018  
5. Fastelavn 
6. Eventuelt 

Ad. 1 Snerydning. Bestyrelsen er blevet opmærksom på at Fyrrevænget, Rosenvænget, 

Hyldevænget og Tjørnevænget er udgået af snerydningstjenesten pr. 1.1.2016. 

Bestyrelsen ønsker at få Kommunen til at præcisere hvad det betyder. Bestyrelsen vil 

gerne sikre at der i tilfælde af en snevinter stadig bliver fjernet sne. Leif retter 

henvendelse til Kommunen. 

Ad. 2 Opfølgning på henvendelse til kommunen omkring hastighedsdæmpende 
foranstaltninger i området:  

Henning Kornbo har kontaktet kommunen i efteråret 2017. Han har fået svar tilbage, 
at Syrenvænget og Birkevænget er på listen over veje, der er potentielle kandidater til 
forbedring af sikkerhedsforanstaltningerne.  

Henvendelse til kommunen om skiltning af Nabohjælp: Johs har fremsendt en 
forespørgsel, men afventer tilbagemelding.   

Ad. 3 Der er lidt afrundningsfejl i budgetværktøjet som påvirker beløb på Passiver og 
Aktiver, dog uden den store betydning.  

Regnskab og budget godkendt og underskrevet. Det distribueres til revisorer. 

Ad. 4 Gregers booker lokale og lægger invitationen på hjemmesiden. 

Der skal lægges nye vedtægter på hjemmesiden, Mogens sender til Charlotte.   

Forventet dagsorden 
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- Nye vedtægter omkring indskud. Indskud hæves til 2000 kr., indtil der træffes 
ny beslutning 

- Kontingent uændret 
- Valg:  

o Næstformand: Charlotte (2 årig, udtræder) 
o Kasserer Mogens (2 årig, udtræder) 
o 1. Revisor: Morten Kofoed (2 årig, udtræder) 
o 1. Suppleant: Anders Quitsau (2. årig, Genopstiller?) 
o Revisor supplean: Carsten Larsen (1. årig, Genopstiller?) 

Ad. 5 Der opfordres til, at alle bestyrelses medlemmer deltager ved Fastelavns 
arrangementet og udfører lidt lobbyarbejde i forhold til at få nye 
bestyrelsesmedlemmer. Dernæst vil Mogens og Gregers udsende en opfordring til at 
melde sig som potentielle nye bestyrelsesmedlemmer.  

Der er dagsdato 66 tilmeldte til arrangementet. 

Ad. 6  Ingen yderligere kommentarer. 

 

 

 


