
Referat af bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Furesø Haveby

Tid Onsdag d. 12.1  2022 kl 20

Sted Flemming Lauridsen,    Birkevænget 35

Deltagere: Ina Rasmussen,             Tjørnevænget 21
Birgitte Oppfeldt,          Tjørnevænget 8
Karin Møller,                  Fyrrevænget 11
Afbud Lars Nielsen        Rosenvænget 2
Flemming Lauridsen,    Birkevænget 35

Dagsorden: 1. Snerydning/høring om nyt regulativ/jvf. mail fra Henning Kornbo
2. Stillingtagen til forslag om opsætning af pakkepostanlæg/jvf. mail om dette.
3. Google drev, hjemmeside, nyt fra mødet med Lars, Birgitte og Ex-Jesper
4. Kommunikation
5. Generalforsamling
6. Økonomi
7. Evt.
8. Næste møde

Ad. 1 Vi afventer de evt. nye regler fra kommunens side, som er bebudet: at vi vil få ryddet
alle veje igen. Birgitte sørger for en erkendtlighed til vores “snemand”.

Ad. 2 I lighed med tidligere beslutning og nabogrundejerforenings holdning afviser vi atter
dette tilbud.

Ad. 3 Oprydning på hjemmesiden - fx slette Nyheder og erstatte med Telt og Service. Slette
alt ude til højre. Karin mangler at komme på gmailen, den driller. Vi kigger sammen
på det skriv, vi har fra IT mødet Jesper/Lars/Birgitte.

Ad. 4 Flemming sender mail ud til alle medlemmer, om nogen kan hjælpe med den lille
ad-hoc opgave at hjælpe os med at strømline hjemmesiden.

Ad. 5 Torsdag d. 28. april, Karin bestiller lokale, gerne kantinen på Stavnsholtskolen.

Ad. 6 Igen i år er flere i restance for deres betaling; Flemming sender rykkermails nu.
Generelt er det en erfaring fra i år,  at flere husker at betale hurtigt, når vi laver en
kort betalingsfrist.
Kassereren minder om ordlyden i vedtægterne “Er et medlem i restance til
foreningen i mere end 1 md. efter forfaldsdato, har bestyrelsen ret til at lade
restancerne inddrive ad retslig vej”



Pga foreningens gode egenkapital og den forventede kommunale snerydning, kunne
vi overveje kontingentfri år.

Ad. 7    Evt:  Forespørgsel vedr. indsigelser vedr. lokalplanen: Vi har fortsat den
holdning, at naboer og kommunen er de rette  interessenter, og at vi derfor som
grundejerforening ikke  benytter vores indsigelsesret.
Vi har fået henvendelse fra vagtselskab, som har tilbudt deres assistance, hvilket vi har
takket nej til.
Forslag om oplægsholder til generalforsamlingen vedr. luft til vandvarmepumper/evt. andre
vedvarende energiformer. Flemming taler med Henning.

Ad. 8      Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 30. marts kl 20 hos Ina.


