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Referat af Generalforsamling i 

Grundejerforeningen Furesø Haveby 
 

Tid Onsdag den 11-04-2017, kl. 19.30 

Sted Stavnsholtskolens kantine 

Deltagere 8 grundejere og bestyrelsen 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 

2. Beretning 2017-2018.  

3. Regnskabet for 2017  

a. Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat skal ydes tilskud på kr. 

1.000 til vejfester. Dog maksimalt kr. 3000 pr. budgetår. 

b. Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat afholdes fastelavnsfest og 

ydes tilskud på ca. kr. 2.600. 

c. Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat opkræves gebyr på kr. 

1.000 fra ejendomsmæglere ved henvendelse til foreningen i forbindelse med 

salg af en ejendom. 

d. Generalforsamlingens godkendelse af indskuddet for nye medlemmer af Furesø 

Haveby, for perioden frem til næste generalforsamling sættes til kr. 2000 som 

vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 31 

4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget 2018. 

5. Valg til bestyrelse. 

Følgende er på valg til bestyrelsen: 

Næstformand (2 år), (afg. Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13, genopstiller ikke) 

Kasserer (2 år), (afg. Mogens Strange, Birkevænget 20, genopstiller ikke)  

Bestyrelsessuppleant 1 (2 år) (afg. Anders Quitzau, Syrenvænget 29, genopstiller) 

Revisor 2 (2 år) (afg. Morten Kofoed, Rosenvænget, genopstiller for 1 år) 

Revisorsuppleant (1 år), (afg. Karsten Larsen, Syrenvænget 18, genopstiller) 

6. Eventuelt 

a. Snerydning 

b. Plantekasser 

Ad. 1 Jesper Raaberg, Syrenvænget 8 blev valgt til dirigent på bestyrelsens opfordring.  

Jesper bekendtgjorde, at mødet var rettidigt indkaldt med dagsorden sendt ud senest 2 

uger før mødet (D. 19. marts 2018). 

Ad. 2 Link til formandens beretning 

Kommentarer til beretningen: 

Mange var bekymrede over kommunens beslutning om snerydningen. Bestyrelsen vil i 
det kommende år undersøge, hvad der kan gøres og hvordan reglerne helt præcist 
skal forstås.   
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Ad. 3 Mogens fremlagde regnskabet. Link til regnskabet 

a. Tilskud til vejfester blev enstemmigt vedtaget 
b. Tilskud til fastelavn og accept af afholdelse blev enstemmigt vedtaget 
c. Ejendomsmæglergebyret blev enstemmigt aftalt til at være 1000 DKK. 
d. Indskud på 2000 DKK blev enstemmigt vedtaget 

Ad. 4 Bestyrelsen foreslog at fortsætte med 120 kr. i kontingent.  

Det blev enstemmigt vedtaget. 

Ad. 5 Afgående:           Næstformand (2 år): Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 

Kasserer (2 år): Mogens Strange, Birkevænget 20 

Nyvalgte:            Næstformand (2 år): Karin Møller, Fyrrevænget 11 

Kasserer (2 år): Flemming Lauridsen, Birkevænget 35 

Genvalgte:          Bestyrelsessuppleant 1 (2 år): Anders Quitzau, Syrenvænget 29 

Revisor 2 (2 år): Morten Kofoed, Rosenvænget 

Revisorsuppleant (1 år): Karsten Larsen, Syrenvænget 18 

Ad. 6 
Eventuelt: 

Snerydning: 

Bestyrelsen vil undersøge, hvordan loven skal tolkes, og hvad aftalen med Kommunen 
helt præcist er. Dernæst skal det overvejes om det kun er den enkelte grundejer eller 
om foreningen kan/skal gøre noget i fællesskab.  

 Plantekasser: 

Plantekasserne er blevet fjernet fordi politiet har meldt dem som værende ulovlige. 
Kommunen har fjernet dem uden omkostninger for foreningen.  

 Hastighedsdæmpende foranstaltninger: 

Nu hvor der ingen plantekasser er mere, er vores veje ikke sikret med 
hastighedsdæmpende foranstaltninger. Bestyrelsen opfordrer til, at hver grundejer 
retter henvendelse evt. direkte til kommunen eller via læserbreve om, den manglende 
hastighedsdæmpende foranstaltninger. Bestyrelsen håber på at et større pres fra 
grundejerne kan være med til at kommunen vil prioritere området. 

 Diverse: 

Flere og flere får mere end én bil, det medfører at der ofte holder mange biler 
parkeret på vejene, som er grundejernes egne. Der opfordres til, at man parkere egne 
biler på egen grund. Ifølge vedtægterne skal der være holdeplads til minimum en 
gæstebil ud over egne biler.   

Der er fortsat problemer med hundeejere, der er ikke får samlet hundenes 
efterladenskaber op efter sig.   

Der kom en opfordring til at hjælpe hinanden med at holde området pænt og 
ryddeligt ved at få klaret hæk og andre vedligeholdelses opgaver på egen grund.  

Der blev kort drøftet udfordringer med parkering af campingvogne i længere perioder. 
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