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Formandens beretning 2017/18 
 
Konstituering 
 
Efter valget på generalforsamlingen 2017 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 
 
Derudover har bestyrelsessuppleant Johs Sterlie, Klintedalen 38 deltaget i bestyrel-
sesarbejdet. 
 
Bestyrelsesmøder 
 
Bestyrelsen har afholdt 3 møder i det forløbne år (2. maj, 3. oktober, og 23. januar). 
Referaterne er lagt på hjemmesiden, så medlemmerne har mulighed for at følge med i 
bestyrelsens arbejde. 
 
Ekstraordinær generalforsamling 
 
Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling 2. maj 2017, hvor bestyrelsens øn-
ske om vedtægtsændringer blev vedtaget. Derfor er det nu generalforsamlingen, der 
beslutter indskudsbeløbets størrelse for nye medlemmer af foreningen. 
 
Lukket Facebook-gruppe 
 
Der blev oprettet en (hemmelig) Facebook-gruppe for medlemmer af grundejerforenin-
gen Furesø Haveby. Gruppen vil blive brugt af medlemmerne til opslag af emner, der 
kan have nytte for andre medlemmer. 
 
Indbrudssituationen  
 
Vores område har igen været ramt af indbrud, men ikke i samme store antal som sid-
ste år.  
 
Mogens Strange har igen i år været flittig til at informere medlemmerne om de indbrud, 
der har været.  
 
Nabohjælp 
 
Bestyrelsen arbejder på at få en godkendelse fra Furesø Kommune til opsætning af 
skilte ved indkørslen til vores område fra Syrenvænget og Birkevænget. 
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Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
 
Furesø Kommune har nu lovet foreningen, at den vil påtage sig at fjerne vore blom-
sterkummer. Samtidig vil kommunens folk efterse vores faste bede på Birkevænget, 
som både mangler afmærkninger og ikke ser så pæne ud. Vi har samtidig gjort Furesø 
Kommune opmærksom på, at når blomsterkummerne er væk, skal der etableres nye 
hastighedsdæmpende foranstaltninger. P.t. er der ikke afsat penge, men vi har efter-
lyst hvilken prioritering, vores område har. 
 
Mogens Strange har udsendt svaret fra Furesø Kommune til medlemmerne. 
 
Partytelt 
 
Telt og service bliver opbevaret hos Jesper Raaberg, Syrenvænget 8. Teltet har været 
booket 5 gange i 2017, men 2 af bookningerne blev aflyst. Så udlån af telt blev til 3 
gange. Service har været udlånt 1 gang. 
 
Da teltet blev udlånt til Hyldevænget, blev det vasket og er i nogenlunde fin stand. 
 
Tilskud til vejfester 
 
Der er blevet udbetalt 1 tilskud til vejfest i året, der er gået. Der blev afholdt en vejfest 
mere, men kassereren har ikke modtaget dokumentation og kontonummer.  
 
Fastelavnsarrangement 
 
Fastelavnsfesten blev igen i år holdt ud for Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22. Tilslut-
ningen til årets arrangement slog de tidligere rekorder. Vi fik over 130 tilmeldinger, og 
det er dejligt og utrolig positivt at se den store opbakning til dette arrangement.  
 
Skønt 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. 
 
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. 4.500,- fra ejendomsmæglere i forbindelse med 
salg af ejendomme i vores område. 
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Snerydning i vores område 
 
Furesø Kommune har valgt at udtage ca. 60 veje fra snerydning. For vores område 
gælder det følgende veje: Tjørnevænget, Rosenvænget, Hyldevænget, Fyrrevænget 
samt Syrenvænget 25-27 og Klintedalen 40. Bestyrelsen har været i dialog med Fu-
resø Kommune om dette og vil arbejde videre med dette punkt i det kommende år. 
 
 
Bank 
 
Furesø Haveby har gennem de sidste år benyttet sig at Vestjysk Bank, da den har haft 
en højrentekonto. Denne konto ophører nu, og vi vil i fremtiden ikke får renter af vores 
indestående. 
 
Vi er i dialog med Arbejdernes Landsbank, som gerne vil tilbyde foreningen renter på 
vores indestående, men de er meget små: 0,15% på beløb udover 50.000 kr.  
Da det kræver meget papirarbejde at skifte bank, vil et evt. bankskifte først ske, efter 
at den nye bestyrelse er tiltrådt. 
 
 
 
03-4-2018/ Gregers Bisgaard 


