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Formandens beretning, Generalforsamling Furesø Haveby 2020 
 
Bestyrelsen 
 
Efter valget på generalforsamlingen 2019 er bestyrelsen sammensat som følger:  
Formand: Ina Rasmussen, Tjørnevænget 21 
Næstformand: Karin Møller, Fyrrevænget 11  
Kasserer: Flemming Lauridsen, Birkevænget 35  
Bestyrelsesmedlem: Jesper Raaberg, Syrenvænget 8  
Bestyrelsesmedlem: Birgitte Oppfeldt, Tjørnevænget 8 
 
 
Bestyrelsesmøder 
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i det forgangne år:   
2. maj,  27. juni, 26. september, 5. december og 3. marts. Referaterne findes på foreningens 
hjemmeside. 
 
Snerydning 
Bestyrelsen har brugt meget tid på at etablering af en ordning for snerydning, som det blev 
besluttet ved sidste generalforsamling. 
 
Vi har haft bedt kommunen om aktindsigt vedr. beslutningsprocessen om 
vintervedligeholdelse. Deres klare svar er, at grundejerne er forpligtet til at rydde fortovene, og 
at man kan se fra den ene ende af vejen til den anden ende af fra veje, som ryddes. 
(Syrenvænget og Birkevænget). Politiet har jf. Lov om Offentlig Vej godkendt ordningen. 
 
Bestyrelsen valgte, at vi ønskede snerydning, når der var mere end 5 cm sne, som Furesø 
Kommune anvender i deres Regulativ for Vintervedligeholdelse og Renholdelse. Vi fik tilbud 
fra flere firmaer. Vi besluttede os for en snerydder, som kun skal betales pr. gang.  
Birgitte Oppfeldt har kontakten til vores snerydder.  
 
Med den vinter, som vi har haft i vores regnskabsår 2019, har vi derfor ikke haft behov for 
snerydning. Derfor er der ingen omkostninger til dette i år. 
 
Bestyrelsen indstiller til, at vi forsætter med samme ordning. 
 
Hjemmeside og mail  
Bestyrelsen har brugt tid på at etablere brug af mails på furesoehaveby.dk, i stedet for 
personlige mailadresser. Fx info@ formand@furesoehaveby.dk, 
kasserer@furesøhaveby.dk. Se mere på http://www.furesoehaveby.dk/bestyrelsen/ . 
 
Faste bede på Birkevænget 
Bestyrelsen har haft kontaktet kommunen, som har sørget for at opsætte reflekser på de faste 
bede på birkevænget. Ole Funch Pedersen, Tjørnevænget 8, har efterfølgende beskåret 
bedene, således at man også kan se reflekserne. Emnet blev bragt op under evt. ved sidste 
generalforsamling. 
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Partytelt 
Bestyrelsen besluttede at købe et nyt telt, da det gamle efterhånden var skadet og jordslået. 
Det nye telt bliver administreret af Jesper Raaberg. Teltet har været lånt ud fem gange. Der 
var flere dobbeltbookinger på de pågældende datoer.  
 
Tilskud til vejfester 
Der har været afholdt én vejfest med tilskud. Det opfordres, at der afholdes vejfester andre 
steder. Når vi ved hvem, der bor bag de andre hække på vejen, har vi mulighed for hjælpe 
med at holde øje med hinandens huse, når vi ikke er hjemme. 
 
Bo trygt og indbrudssituationen 
Kommunen inviterede til ”Bo Trygt” arrangement. Det blev lagt ud åbent på vores Facebook 
gruppe. Umiddelbart synes interessen begrænset. 
 
Bestyrelsen valgte ikke at bruge tid på at informere ud om indbrud i lighed med tidligere.  
Mange har holdt sig orienteret via Facebook gruppen ”Indbrud og tyveri i Stavnsholt – Farum”. 
Vi mener, at det fungerer fint og vi henviser fremover til denne.  
 
Fastelavnsfest 
Igen i år arrangerede Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22, og Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 
13, en flot fastelavnsfest. Der var 145 deltagere. I skal have en stor tak for jeres indsats. Den 
er værdsat. Arrangementet er efterspurgt.  
 
Billeder kan ses på vores Facebook gruppe ”Furesø Haveby” 
 
Beskæring af træer langs Furesøstien 
Bestyrelsen har sammen med kommunen koordineret beskæring af kommunens træer langs 
Furesøstien. En del af beboerne langs stien benyttede sig af tilbuddet. 
 
Rævefælde 
Det viste sig, at foreningen ejer en rævefælde, som pludselig skulle opbevares et andet sted 
pga. fraflytning. Jesper Raaberg har sørget for opbevaring. 
 
Høring om udvidelse af Farum Arena 
Vi har afgivet høringssvar om udvidelse af Farum Arena med henblik på at mindske støj, trafik 
og parkering mest muligt i vores område, så området stadig fremstår som en samlet enhed. 
 
El-ladestandere 
Kommunen havde inviteret til orientering om el-ladestandere. En repræsentant fra bestyrelsen 
deltog på kommunens møde. Bestyrelsens konklusion er, at det er et privat projekt. 
 
Fjernvarme 
Vi har haf kontakt med Farum Fjernvarme for at høre om muligheden for tilslutning.   
 
For at Farum Fjernvarmes selskabsøkonomi skal hænge sammen er der behov for at mindst 
75 procent af oliekunderne, og 45 procent af naturgaskunderne skal tilsluttes. Det er baseret 
på beregninger for hele Stavnsholt-området. Der kan også være en mulighed ved en mindre 
tilslutningsgrad, hvis placeringerne er tæt på hinanden, så man forsyner et mindre område. I 
forhold til pris kan I se nuværende priser her https://www.farum-
fjernvarme.dk/%C3%B8konomi/priser/ 
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Tilslutning koster 17.930 kr. ekskl. moms (inkl. stikledning på 10 m eller mindre). Hertil skal der 
betales en tilslutningsafgift på 37,24 kr. ekskl. moms. pr m2, så den samlede pris afhænger 
også af boligens størrelse (priser 2019) 
 
I bedes kontakte mig snarrest, hvis det har interesse. 
 
Vandledninger og fortove 
Kommunen har besluttet at lægge nye fortove på stykket fra Stavnsholtvej – Syrenvænget, 
Tjørnevænget og Klintedalen videre af Skovbakken. Derfor har vandværket besluttet at 
udskifte vandrørene, inden der lægges nyt fortov. Det kan omfatte en måler ved vejen eller 
rørlægning helt ind til husene. Det sidste er en privat udgift.  
 
Der er en arbejdsgruppe, der arbejder på at få et samlet ”individuelt tilbud” på den private del 
af arbejdet. 
 
Furesø Vandforsyning vurderer, at de øvrige veje vil få skiftet landledninger i løbet af 3-4 år. 
 
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. Flemming har ved 
sin ihærdighed fået opkrævet alle kontingenter. 
 
 
Gebyr fra ejendomsmæglere 
Vi har i år modtaget indtægter på kr. 4.000, - fra ejendomsmæglere i forbindelse med salg af 
ejendomme i vores område. 
 
29-03-2020 Ina Rasmussen 
 


