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Referat af bestyrelsesmøde i 

Grundejerforeningen Furesø Haveby 
 

Tid Onsdag den 23-11-2016, kl. 20.00 

Sted Theis Kragh, Tjørnevænget 19  

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

Dagsorden: 1. Gensidig orientering 
2. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 31-08-2016 
3. Opkrævning af kontingent 2016 
4. Indbruds situationen i vores område 
5. Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
6. Eventuelt 

Ad. 1 Der var en dialog om håndtering af prisstigningen på indskud ved næste 
generalforsamling. Mogens vil udarbejde et forslag til ændringer af vedtægterne frem 
mod næste bestyrelsesmøde. Gregers følger op på, om der skulle være andre 
tilpasninger af vedtægterne, nu når vi er i gang.  

Der mangler på nuværende tidspunkt kun 4 mailadresser for at foreningen har alle. 
Mogens fremsender en liste til bestyrelsen, så vi hver især kan hjælpe med at 
indhente.  

Ad. 2 Ingen yderligere kommentarer.  

Ad. 3 Der udestår en enkelt kontingent-indbetaling, men huset er til salg. 

Regnskabet ser fint ud. Der udestår udgifter til et par bestyrelsesmøder, der kan 
stadig nå at komme flere indskud, men ellers ikke de store udsving.  

Budget skal klargøres på næste bestyrelsesmøde frem mod generalforsamling. 

Ad. 4 Siden sidst har der været mindre aktivitet, kun et par bilradioer/GPS’er er stjålet, men 
vi er vidende om, at der stadig har været lidt aktivitet i nabo grundejerforeningerne.  

Der sker ikke en systematisk udveksling til nabo grundejerforeningerne omkring 
indbrud, det sker når nogle har hørt/kender nogle. 

Kommunen har stillet op til en tryghedsvandring, og der er kommet en rapport retur. 
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Den er blevet rundsendt til alle grundejere pr. mail.  

Også Heidi Stock (S) har været på besøg. Hun henviser til en kontakt ved politiet, som 
vi kan overveje at invitere til at komme på generalforsamlingen.  

Bestyrelsen har vurderet, at en evt. koordineret vagt ordning ikke har den ønskede 
effekt, og derfor lukkes der ned for eventuelle aktiviteter omkring det.  

Ad. 5 Bestyrelsen kæmper for at få foreningens ønske om nye hastighedsdæmpende 
foranstaltninger med i budgettet 2017. Bestyrelsen forsøger at være vedholdende på 
trods af, at vi ikke får noget retur fra kommunen.  

I september modtog bestyrelsen et skriv fra bekymrede forældre i 
grundejerforeningen omhandlende de trafikale forhold omkring skolevejen for vores 
børn (vedr. Stavnsholtvej og Klintebakken).  

Bestyrelsen vil gerne forsøge at få kommunen til at få fokus generelt på forholdene på 
Stavnsholtvej (en skolevej). Her tænkes der på forbedring af rundkørslen, så den 
bliver mere sikker for vores børn, både cyklende og gående. Det kunne være ved at 
oprette bump og i den forbindelse også at få bump i boligkvarteret. Bestyrelsen vil 
forsøge at få lavet et samlet oplæg til kommunen.  

Ad. 6 Ingen yderligere kommentarer 
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