
 

furesø haveby • farum 
___________________________________________________________________ 

 
 

1 
 

 
 

Formandens beretning 2016/17 
 
Konstituering 
 
Efter valget på generalforsamlingen 2016 konstituerede bestyrelsen sig på følgende 
måde: 
 
Formand:  Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22 
Næstformand: Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 
Kasserer:  Mogens Strange, Birkevænget 20 
Bestyrelsesmedlem: Leif Otterstrøm, Klintedalen 40 
Bestyrelsesmedlem: Theis Molander, Tjørnevænget 19 
 
 
Bestyrelsesmøder 
 
Bestyrelsen har afholdt 4 møder i det forløbne år (19. maj, 31. august, 23. november 
og den 8. februar). Referaterne er lagt på hjemmesiden, så medlemmerne har mulig-
hed for at følge med i bestyrelsens arbejde.  
 
Kildesortering i Furesø kommune 
 
Furesø kommune besluttede at indføre kildesortering af affald fra private hjem. Efter 
en del fodfejl fra Furesø kommune i forbindelse med udsendelse af høring til de be-
rørte ejendomme osv. besluttede Furesø kommunes byråd at indføre kildesortering i 
bl.a. vores område. Bestyrelsen fremsendte vores høringssvar til Furesø kommune, 
dog uden at der blev ændret et eneste komma i oplægget til godkendelse i byrådet. 
 
Indbrudsbølge ramte vores område 
 
Vores område blev ramt af en lang række indbrud i det forløbne år. Det skabte en del 
utryghed i området. Bestyrelsen har løbende udsendt mails til medlemmerne om nye 
indbrud. Der skal lyde en stor tak til Mogens for dette arbejde. 
 
Bestyrelsen forsøgte at etablere et samarbejde med Brudegården og Søgården om 
en fælles indsats med udsendelse af opdateringsmail angående nye indbrud. Der var 
dog pt. ikke interesse for et sådant samarbejde. 
Bestyrelsen skrev i eftersommeren et brev direkte til Nordsjællands Politi samt byrå-
det i Furesø kommune.  
 

1. Nordsjællands Politi svarede, at de ikke havde ressourcer til at øge patrulje-
ringen i vores område, selvom de dog medgav, at situationen var alvorlig. 
 

2. Fra Furesø byråd fik vi også enkelte tilbagemeldinger om, at situationen var 
uholdbar, de fleste dog uden at kommunen ville involvere sig i sagen. Heidi 
Storck skrev tilbage til bestyrelsen, at situationen var uholdbar, og at der måtte 
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gøres noget. Der blev etableret en tryghedsvandring, hvor Leif og Mogens del-
tog, og kommunen udarbejdede efterfølgende en rapport, som blev udsendt til 
alle medlemmer.  

 
Der er kommet flere forslag fra medlemmerne til bestyrelsen, om alt fra TV overvåg-
ning af indfaldsvejene til området, vagtordninger og mere formelt samarbejde igen-
nem Nabohjælp. 
 
Bestyrelsen har drøftet alle disse tiltag og mener ikke, at vagtordninger og tv-
overvågning har den store effekt. Vi mener, at den bedste løsning er Nabohjælp, 
samt at alle medlemmer holder ekstra øje med unormale aktiviteter i vores område.   
 
Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
 
Som nævnt sidste år er asfaltbump meget bekostelige at etablere, derfor har besty-
relsen rykket Furesø Kommune for at blive prioriteret på deres liste over områder, 
hvor dette kan etableres. 
 
Mailadresser 
 
Det er lykkedes Mogens at få samlet stort set alle mailadresser i foreningen. Der 
mangler pt. kun 3 medlemmer. Det har været en stor opgave, som Mogens har løst 
utrolig flot. 
 
Lukket Facebook-gruppe 
 
Bestyrelsen blev kontaktet af medlem Søren Dalhoff (Hyldevænget 10), som gerne 
ville fortælle bestyrelsen om muligheden for at oprette en lukket facebook-gruppe for 
foreningens medlemmer. Bestyrelsen er overvejende positiv over for dette initiativ. 
 
Partytelt 
 
Telt og service bliver opbevaret hos Jesper Raaberg, Syrenvænget 8. Det har kun 
været udlånt 1 gang i 2016 og pt. er der kun 1 bookning for 2017. 
 
Tilskud til vejfester 
 
Der er blevet udbetalt 1 tilskud til vejfest i året, der er gået. 
 
Fastelavnsarrangement 
 
Fastelavnsfesten blev igen i år holdt ud for Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22. Til-
slutningen til årets arrangement var igen i år meget overvældende og utrolig positiv. 
Igen i år var der ca. 100 tilmeldte. Det var rigtig glædeligt at se alle de glade børn, 
men også at se den gode dialog, der er mellem alle medlemmerne. Arrangementet 
var arrangeret af Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13, med assistance fra Gregers 
Bisgaard, Hyldevænget 22. Vi skylder Charlotte stor tak til for hendes store indsats. 
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Betaling af kontingent 
 
Jeg henstiller, at medlemmerne husker at betale deres kontingent til tiden, da vores 
kasserer bruger meget tid på at rykke de grundejere, der ikke har fået betalt til tiden. 
 
Mogens har ved sin ihærdighed fået opkrævet alle kontingenter. 
 
Gebyr fra ejendomsmæglere 
 
Vi har i år modtaget indtægter på kr. 5.000,- fra ejendomsmæglere i forbindelse med 
salg af ejendomme i vores område. 
 
Renovering af vandforsyning 
 
Furesøvand har lige nu kun planer for renovering af vandforsyningen på Klintedalen 
(og Bøgebakken) i vort område for 2017 
 
Leif påtalte ved generalforsamlingen hos Furesø vandforsyning tirsdag den 21 marts 
den korte tidsfrist ifh. Foreningens medlemmer samt at man burde informere de be-
rørte grundejerforeninger langt tidligere i processen, hvilket blev taget til efterretning. 
 
I øvrigt er vandprisen uændret 7,5 kr./m3 
 
27-3-2017/ Gregers Bisgaard 


