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Formandens beretning 2018/19 
 
Bestyrrelsen 
 
Efter valget på generalforsamlingen 2018 blev bestyrelsen sammensat som følger:  
 
Formand:  Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22 
Næstformand: Karin Møller, Fyrrevænget 11 
Kasserer:  Flemming Lauridsen, Birkevænget 35 
Bestyrelsesmedlem: Leif Otterstrøm, Klintedalen 40 
Bestyrelsesmedlem: Theis Molander, Tjørnevænget 19 
 
Bestyrelsesmøder 
 
Bestyrelsen har afholdt 3 møder i det forløbne år (23. maj, 9. oktober, og 5 februar). 
Referaterne er lagt på hjemmesiden, så medlemmerne har mulighed for at følge med i 
bestyrelsens arbejde. 
 
Indbrudssituationen  
 
Vores område har igen været ramt af indbrud, men ikke i samme store antal som for-
rige år.  
 
Mogens Strange har igen i år været flittig til at informere medlemmerne om de indbrud, 
der har været. 
 
Bankskifte 
 
Bestyrelsen besluttede i det forløbne år at skifte bank fra Vestjyske bank til Danske 
bank. Dette skifte skete bla. Fordi vores højrente konto udløb.  
 
Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
 
Bestyrelsen forsatte sit arbejde med at få Furesø Kommune til at etablerer de ha-
stighedsdæmpende foranstaltninger. Efter en del dialog med kommunen, blev projek-
tet udført og er nu færdig gjort. 
 
Partytelt 
 
Telt og service bliver opbevaret hos Jesper Raaberg, Syrenvænget 8. Teltet har været 
booket 2 gange i 2018,  
 
Tilskud til vejfester 
 
Der er blevet udbetalt 1 tilskud til vejfest i året, der er gået.  
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Fastelavnsarrangement 
 
Fastelavnsfesten blev igen i år holdt ud for Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22. Tilslut-
ningen til årets arrangement var stadig stor. Vi fik over 100 tilmeldinger, og det er dej-
ligt 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. 
 
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. 
 
 
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 igen i år været i dialog med Furesø Kommune om dette, uden det har 
ændret deres beslutning. Derfor har bestyrelsen indhentet tilbud på rydning af vores 
veje, så vi sikre adgang til området for både redningskøretøjer, renovations biler,  
 
 
 
 
27-3-2019/ Gregers Bisgaard 


