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Referat af bestyrelsesmøde i 

Grundejerforeningen Furesø Haveby 

 

Tid Onsdag den 31-08-2016, 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 Alle til stede 

Dagsorden: 1. Gensidig orientering  

2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5-6-2016  

3. Opkrævning af kontingent 2016 og orientering omkring økonomien 

4. Forslag fra Mogens vedr. sociale arrangementer 

5. Indbruds situationen i vores område  

6. Hastighedsdæmpende foranstaltninger 

7. Eventuelt  

Ad. 1 Ang. Implementering af forhøjet Indskud. På generalforsamlingen blev det besluttet 
at lade det stige til 1000 kr. Der differentieres med huse, der er sat til salg før 
beslutningen, og huse der er sat til salg efter beslutningen, så vi sikrer at 
ejendomsmægleren har vidst det og dermed også kunnet informere om det.  

Der er rettet henvendelse om, at fortovene er i dårlig stand generelt. Forespørgslen 
går på, om bestyrelsen vil rette en samlet henvendelse til kommunen. Bestyrelsen er 
bekymret for at en samlet henvendelse vil være for stor en mundfuld for kommunen 
og henviser derfor til, at det er op til den enkelte grundejer. Bestyrelsen vil 
prioritere, at kommunen fokuserer på hastighedssænkende foranstaltninger. 

App’en til henvendelser til kommunen hedder GIV ET PRAJ. Det kan være et godt tip 
at nævne i henvendelsen, at det giver udfordringer for post og renovation.    

Den halve kumme på Syrenvænget ud for Rosenvænget vil blive fjernet, men ikke 
erstattet, før der er truffet beslutning om hastighedsdæmpende foranstaltninger. 

Der mangler kun 4 mailadresser på grundejere. Dette betyder, at kommunikation 
mere og mere kan nøjes med at ske pr. mail. 

Ad. 2 Ingen yderligere kommentarer til seneste referat. 

Ad. 3 Der er udsendt 10 rykkere for kontingent 2016 med besked om, at næste gang er 
det med gebyr (kun en rykker udsendt via brev). 
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Der er udbetalt 1000 kr. til Tjørnevængets 40. jubilæums vejfest lørdag den 27. aug. 
2016. 

Ad. 4 Vi har modtaget endnu en bekræftelse fra en advokat på, at finansiering af 
fastelavn, tilskud til vejfester og telt for grundejerforeningens penge sker på lovlig 
vis.  

Ad. 5 Der er sendt en skrivelse til alle byrådsmedlemmer og politiet. Placeret på samme 
side som dette referat. 

Kommunen/Heidi Storck (S) har tilbudt at gå en runde i kvarteret, hvilket bestyrelsen 
vil takke ja til. Mogens og Leif tager sig af denne opgave. 

Bestyrelsen opfordrer til at følge forsikringsselskabernes gode råd, om hvad man 
selv kan gøre for at indbrudssikre vores huse. Se http://www.tryg.dk/forebyg-
skade/Indbrud/forebyg-med-enkle-midler.html eller http://www.dkr.dk/indbrud-i-

din-bolig. 

 

Opfordrer til, at alle tilmelder sig Nabohjælp og sætter NABOHJÆLP klistermærket 
op.  

Bestyrelsen er i dialog med nabogrundejerforeningerne. Sammen med Brudegården 
overvejes det at etablere et informationsmøde, hvor der påtænkes besøg af politiet.   

Der har været mange henvendelser om tiltag, som f.eks. lokalt vagtværn evt. 
gennem G4S. Bestyrelsen har overvejet det grundigt og har også modtaget et tilbud 
fra G4S. Bestyrelsen har vurderet, at udgiften er givet bedre ud til udbedring af 
grundejernes huse for at indbrudssikre. 

Hvis bestyrelsen oplever, at der fortsat er et stort pres fra grundejerne, må det 
forventes, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan 
tages op til en evt. godkendelse af udgiften. 

Ad. 6 Formanden følger op på, hvor vi er i prioriteringen i forhold til 2017-
budgetforhandlingerne. 

Ad. 7 Ingen yderligere kommentarer 
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