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Referat af bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Furesø Haveby

Tid Onsdag den 30. marts  kl. 20.00

Sted Hos Ina

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

Afbud Ingen

Dagsorden: 1. Siden sidst

1. Generalforsamling
1. Referent,
2. Ordstyrer
3. Forplejning
4. Beretning - se vedhæftede. Jeg mangler nogle

oplysninger. I må meget gerne kommentere.
2. Fjernvarme
3. E-mail-adresseliste - hvor skal den opbevares

2. Økonomi

1. Regnskab
2. Kontingent næste år?
3. Birgittes forslag vedr. tilskud til vejfester

3. Forslag

4.

5.

Ad. 1. Siden sidst
1.1 Generalforsamling

1.1.1 Referent - Karin er valgt
1.1.2 Ordstyrer - Gregers har takket ja
1.1.3 Forplejning - Tapas fra Jesper, Ina bestiller, rød + hvidvin + vand: Lars,

service, + servietter: Karin - (tjekker med Birgitte, hvad vi har fra sidst af service)  slik
+ chips: Flemming

1.1.4 Ina har udarbejdet beretningen, de sidste detaljer færdiggøres på mødet.
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1.2 Fjernvarme
Jens Krogsgaard fra Syrenvænget 10 deltager i første del af mødet, fordi han har haft
en mailkorrespondance med Farum Fjern Varme (FFV) om dette. Jens medbringer og
redegører for de tal, han selv har beregnet for sin potentielle tilslutning og drift vedr.
fjernvarme. Samtidig fremgår det, at tilslutning til fjernvarme vil kunne ske ca i 2024
måske.
Har man et 1-strengs anlæg i sit hus vil driftsudgifterne være større, end hvis man har
et 2-stregsanlæg. Der er p.t. et tilskud på 8.100 kr til afkobling af gassen.
Lars fra bestyrelsen har også en beregning - de 2 beregninger ligger meget tæt på
hinanden.
Lars Fage Sørensen (FFV) deltager jo på generalforsamlingen, så vi forbereder os til
dette møde.
Vi vil bede ham komme med et præcist eksempel på etableringsudgift og
driftsudgifter.
Hvor mange procent skal være med, og hvad er tidsplanen for, hvornår man skal være
tilmeldt?
Vores Lars kan på generalforsamlingen redegøre for luft-til-vand varmepumpe og
besvare spørgsmål om dette.

1.3 E-mail adresseliste, hvor skal den opbevares? Den vil kunne ligge sikkert på vores
lukkede g-mail drev. Flemming lægger den i mappen oprettet dertil.

Ad. 2 Økonomi
2.1 Regnskab, Flemming fremlægger regnskab og budget, vi godkender.
2.2 Kontingent næste år. Bestyrelsen foreslår et  kontingentfrit år, idet vores likvid
beholdning er polstret.
2.3 Birgittes forslag vedr. tilskud til vejfester, dette bliver 2 forslag til GF, Birgitte
udarbejder den præcise ordlyd og fremsender til Ina.

Evt. Birgitte rundsender de udarbejdede IT-arbejdsgange til alle (Birgitte kontakter Claus
for et wordpressopfølgningsmøde med Lars, Birgitte og Claus: Status på domæne,
notificeringsknap og et ønske om en teltkalender.

Birgitte og Karin mødes til et G-mail-møde - status på Karins G-mail.

Næste møde: Aftales af den nye bestyrelse på generalforsamlingen.
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