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Referat af Generalforsamling i 

Grundejerforeningen Furesø Haveby 
 

Tid Tirsdag den 04-04-2017, kl. 19.30 

Sted Stavnsholtskolens kantine 

Deltagere Ca. 30 husstande var repræsenteret ved aftenens møde 

Dagsorden: Forkortet dagsorden i forhold til fremsendte, resten ligger under de enkelte punkter 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning 2016-2017.  
3. Vedtægtsændring i forbindelse med forhøjelse af indskud til foreningen. 

Bestyrelsen foreslår, at indskuddet til foreningen forhøjes fra kr. 500 til kr. 2.000. 
4. Fastsættelse af størrelsen af nye køberes indskud til parcelforeningen. 
5. Forslag om vagtordning fremsat af medlem Henning Kornbo, Birkevænget 33. 
6. Regnskabet for 2016  

1. Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat skal ydes tilskud på kr. 
1.000 til vejfester. Dog maksimalt kr. 3000 pr. budgetår. 

2. Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat afholdes fastelavnsfest 
og ydes tilskud på ca. kr. 2.600. 

3. 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. 

7. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget 2017. 
8. Valg til bestyrelse. 

Følgende er på valg til bestyrelsen: 
Formand (2 år), (afg. Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22, genopstiller) 
Bestyrelsesmedlem (2 år), (afg. Leif Otterstrøm, Klintedalen Klintedalen 40, genopstiller) 
Bestyrelsessuppleant (2 år) (afg. Johs Sterlie, Klintedalen 38, genopstiller) 
Revisor 2 (2 år) (afg. Morten Pflug, genopstiller) 
Revisorsuppleant (1 år), (afg. Karsten Larsen, Syrenvænget 18, genopstiller) 

9. Eventuelt. 
− Søren Dalhoff, Hyldevænget 10, Information om oprettelsen af facebookgruppe 

− Indbruds situationen, Tryghedsvandring og Nabohjælp ved Leif Otterstrøm, 
Klintedalen 40 og Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 

Ad. 1 Arne Rasmussen, Hyldevænget 20 blev valgt til dirigent 

Arne bekendtgjorde, at mødet var retmæssigt indkaldt pr. mail/brev 17. marts mindst 2 
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uger før selve mødet.  

 

Ad. 2 Kan hentes på www.furesoehaveby.dk 

Kommentarer til beretningen: 

Der blev stillet spørgsmål til forventet udgift til hastighedsdæmpende foranstaltninger. 
Henning Kornbo tilbød at følge op på, hvad det koster på Farum Hovedgade, så der er 
et sammenligningsgrundlag. Bestyrelsen vil koordinere med Henning i det nye 
bestyrelsesår. 

Der blev gjort opmærksom på vandledning, der pt. udskiftes på Klintedalen og 
Bøgebakken. Måske kommer udskiftningen senere til resten af området. Forvent at 
kommunen giver besked med kort varsel. Hvis stikledningen ind til huset ikke er af 
plastik, skal grundejeren selv betale for udskiftning til en plastledning. Alternativt 
opsættes vandmåler ude ved vejen på grundejerens regning.  

Der blev gjort opmærksom på et sikkerhedsproblem på Klintebakken ved 
arrangementer i Farum Arena, hvor der parkeres helt tæt på Syrenvænget. 
Bestyrelsen tager imod opfordringen om at få markeret på Klintebakken, hvor det er 
tilladt at parkere, så det blandt andet bliver klart markeret, hvor 10 meters grænsen 
ved Syrenvænget er. 

Der blev spurgt til, hvad bestyrelsens anbefalinger er efter Tryghedsvandringen. 
Umiddelbart er det Nabohjælp, men det anbefales også at skele til det skriv, der kom 
ud af vandringen furesoe-haveby-rapport-fra-tryghedsvandring/, hvor der blandt 
andet nævnes lavere hække og åbne forhaver.  

Ad. 3 Fra dagsordenen 

Det kræver en ændring af foreningens vedtægter § 3, første afsnit. 

Nuværende ordlyd af § 3 første afsnit: 

Pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af en parcel i Furesø 
Haveby. Ved indtræden i foreningen skal indbetales et indskud, stort kr. 500,00. 
Ved ejerskifte, bortset fra overgang eller overdragelse til ægtefælle eller 
livsarvinger, betales nyt indskud, og det af et medlem indbetalte indskud 
tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen. Jfr. i øvrigt § 12. 

Bestyrelsens forslag til ny ordlyd af § 3 første afsnit: 

Pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af en parcel i Furesø 
Haveby. Ved indtræden i foreningen skal indbetales et indskud, der fastsættes på 
en ordinær generalforsamling. Ved ejerskifte, bortset fra overgang eller 
overdragelse til ægtefælle eller livsarvinger, betales nyt indskud, og det af et 
medlem indbetalte indskud tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen. Jfr. i 
øvrigt § 12.  

Vedtægtsændringen kræver, at mindst 50% af foreningens medlemmer er til stede. 
Hvis det ikke er tilfældet, kan ændringen ikke vedtages. I givet fald vil bestyrelsen 
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringen her kan vedtages, 
hvis mindst 60% af de fremmødte stemmer ja til forslaget. 
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Der blev spurgt ind til, hvorfor bestyrelsen foreslår denne vedtægtsændring.  

 

 

Argumenterne for vedtægtsændringen: 

− Fleksibiliteten fremadrettet. I dag kræver en ændring af indskudsbeløbet en 
vedtægtsændring. Med denne tilretning af vedtægterne, kan en eventuel 
indskuds ændring besluttes på en generalforsamling ved alm. flerstemmighed. 

− Når man flytter ind får man en andel af grundejerforeningens formue. Derfor 
ønskes det, at man justerer indskuddet efterhånden som formuen vokser.  

− En eventuel stigning kan være med til at styrke foreningens økonomiske 
fundament. Det kan der være behov for eksempelvis i tilfælde, hvor vejene 
privatiseres eller foreningen selv skal bekoste hastighedsdæmpende 
foranstaltninger.  

Afstemning:  

For 26 (hvoraf 2 fuldmagter) 

Imod 5 

Konklusion på afstemning: Der er generel positiv stemning for vedtægtsændringen. 
Bestyrelsen vil derfor indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 
vedtægtsændringen kan besluttes, hvis 60% af de fremmødte stemmer for.  

Ad. 4 Fra dagsordenen 

Hvis forslaget om vedtægtsændringen jfr. dagsordenens pkt. 9 vedtages på 
generalforsamlingen eller en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, skal der 
fastsættes et beløb for indskuddets størrelse. 

Bestyrelsen foreslår, at indskuddet efter ændringen fastsættes til kr. 2.000. 
Indskuddets størrelse bevares, indtil en senere generalforsamling beslutter en 
ændring heraf. 

Bestyrelsen foreslog en vejledende afstemning Den skal bruges til at give bestyrelsen 
en indikation af, om det er et passende beløb, der er forelagt.  

For 19 

Imod 6 

Konklusionen på afstemningen: Beløbet synes passende.  

I fald vedtægtsændringen besluttes på en ekstraordinær generalforsamling, kan 
bestyrelsen overveje en ændring af indskud på den ordinære generalforsamling i 
2018 og med denne afstemning som guide i forhold til beløbsstørrelse.  
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Ad. 5 Fra dagsordenen 

Bestyrelsen har i årets løb fået henvendelser med forslag om etablering af 
vagtordning og TV- overvågning. Bestyrelsen har vurderet, at værdien af disse 
foranstaltninger ikke stod mål med omkostningerne. Men nu har et medlem 
fremsendt et forslag til vagtordning til drøftelse og godkendelse på 
generalforsamlingen. 

Det er uvist, om alle forslagets intentioner kan opfyldes. Hvis vagtordningen vedtages, 
foreslås det derfor, at bestyrelsen bemyndiges til at indgå den bedst mulige kontrakt 
med et vagtselskab. 

Forslaget fra Henning Kornbo lyder: 

Bestyrelsen bemyndiges til snarest at træffe aftale med et vagtselskab - helst 
et lokalt selskab - til at foretage patruljering i området efter nærmere aftale, 
f.eks. som beskrevet i G4S tilbud af 12 juli 2016 indenfor en beløbsramme på 
max. 225 kr./år pr parcel, (gerne billigere) som opkræves sammen med 
kontingentet. 

Aftalen skal indgås så fleksibelt, at patruljeringsdagene kan ændres i perioden, 
ligesom aftalen i det første 1⁄2 år skal kunne opsiges af bestyrelsen med 1 
måneds varsel og herefter med 3 mdr. varsel. Dog max. frem til næste 
generalforsamling, hvor der skal træffes beslutning om ophør, evt. ændring 
eller fortsættelse af aftalen. Der skal med selskabet aftales en succesrate. Og 
hvis denne ikke overholdes, skal aftalen kunne opsiges med 1 uges varsel. 
Herudover skal der efter godkendelse med kommunen opsættes 
informationstavler ved alle indgange til området med en tekst som ”Her 
patruljerer xx vagtselskab”. 

Forslaget fremlægges til drøftelse, og en vedtagelse kan afgøres ved simpel 
stemmeflerhed jfr. vedtægternes § 8. 

Der var en god dialog for og imod, mange kom til orde. Der blev fortalt om oplevelser, 
om læserbreve, tryghedsvandringer mm. I tilfælde at generalforsamlingen er for, 
tilbyder Henning at være behjælpelig med koordinering og indhentning af tilbud. 

For 13 (Hvoraf 5 fuldmagter) 

Imod 21 (Hvoraf 2 fuldmagter) 

Konklusionen på afstemningen: Forslaget blev nedstemt. 

Ad. 6 Fra dagsordenen 

Hvis flere end 3 veje ønsker tilskud, nedsættes beløbet forholdsmæssigt. Ansøgning 
om tilskud skal sendes pr. mail til bestyrelsen (kassereren) senest 1. juli. Udbetaling af 
pengene kan tidligst ske efter 1. august mod forevisning af en invitation. 
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Alle 3 underpunkter blev enstemmigt vedtaget med bifald. 

1. 3000 kr. afsættes til vejfester. 
2. 2600 kr. afsættes til fastelavnsarrangementet. 
3. Gebyr for ejendomsmæglerhenvendelser fortsat 1000 kr. 

Budgettet blev godkendt. 

Ad. 7 Fra dagsordenen 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 120 pr. parcel. 

I det fremlagte budget er der ikke indregnet udgifter til en vagtordning. Hvis denne 
vedtages under dagsordenens punkt 11, forhøjes kontingentet til kr. 345 og 
udgiftsbudgettet forhøjes tilsvarende. 

Kontingent på 120 kr. blev enstemmigt godkendt med bifald. 

Der blev opfordret til, at bestyrelsen overvejer at øge kontingentet det næste år for at 
styrke kassebeholdningen (argumentet for at øge indskudsbeløbet).  

Ad. 8 Valget forløb roligt, alle afgående bestyrelsesmedlemmer havde accepteret genvalg 
og generalforsamlingen godkendte det med bifald. Bestyrelsen gav udtryk for, at man 
meget gerne må sige til, hvis man ønsker at blive en del af bestyrelsen fremadrettet.  

Følgende blev valgt: 

Formand (2 år), (Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22) 
Bestyrelsesmedlem (2 år), (Leif Otterstrøm, Klintedalen 40) 
Bestyrelsessuppleant (2 år) (Johs Sterlie, Klintedalen 38) 
Revisor 2 (2 år) (Morten Pflug, Rosenvænget 15) 
Revisorsuppleant (1 år), (Karsten Larsen, Syrenvænget 18) 

Der blev opfordret til at invitere suppleanterne til bestyrelsesmøderne. 

Ad. 9 Søren fortalte om facebookgruppen Furesø Haveby, som er en lukket gruppe, hvortil 
man skal inviteres. Der var en generel tilkendegivelse på mødet til brugen af denne 
gruppe. Mogens og Søren koordinerer kommunikation af, hvordan man bliver 
oprettet. 

Gregers nævnte kort lidt om problemer med parkering på vores veje. Der opfordres til 
at vise hensyn til sine naboer. 

Jesper Raaberg, Syrenvænget 8 har været så venlig at opbevare foreningens telt og 
service og stå for udlånet heraf. Jesper har nu brug for mere plads. Bestyrelsen har 
derfor sagt ok til, at teltet nu bliver opbevaret på Solhøjgård. Jesper står stadig for 
udlån.  
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