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Forpersonens beretning 
 
Bestyrelsen 
 
Efter valget på generalforsamlingen 2020 er bestyrelsen sammensat som følger:  
Forperson: Ina Rasmussen, Tjørnevænget 21 
Næstforperson: Karin Møller, Fyrrevænget 11  
Kasserer: Flemming Lauridsen, Birkevænget 35  
Bestyrelsesmedlem: Lars Nielsen, Rosenvænget 2  
Bestyrelsesmedlem: Birgitte Oppfeldt, Tjørnevænget 8 
 
Generalforsamlingen 2021 
Generalforsamlingen 2021 blev udskudt pga. Corona og afholdt d. 10. juni. Ifølge 
vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i april. Den blev således ikke afholdt 
rettidigt i følge vedtægterne, men den senere afholdelse blev accepteret af 
generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsesmøder 
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling:   
juni (uden referat), 6. oktober, 12. januar og 30. marts. Referaterne findes på foreningens 
hjemmeside.  
 
Snerydning 
Vi har haft brugt vores aftale om snerydning. Det er bestyrelsens vurdering, at den har 
fungeret meget tilfredsstillede. Birgitte Oppfeldt har kontakten til vores snerydder.  
 
Omkostningerne for vinteren 2021 har været 4.434,38 kr.  
 
Bestyrelsen indstiller til, at vi forsætter med samme ordning. 
 
Partytelt og service 
Telt og service bliver administreret og opbevaret hos Karin Møller.  
 
Teltet var lånt ud to gange i 2021. Teltet er 5*8 m2 
 
Foreningens service var lånt ud én gang i 2021. Se mere om udlån af service på 
foreningens hjemmeside.  
 
Se mere om reservation af telt og service  
 
Tilskud til vejfester 
Der har været afholdt én vejfest med tilskud. Det opfordres til, at der afholdes flere 
vejfester. Når vi ved hvem, der bor bag de forskellige hække på vejen, har vi bedre 
mulighed for at hjælpe hinanden.  
 
Fastelavnsfest – Hvem vil være med til at arrangere i 2023? 
Grundet Corona blev der ikke afholdt den traditionsrige fastelavnsfest.  
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 Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22, og Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 har hidtil taget 
initiativ til fastelavnsfest. De ønsker at give stafetten videre til ny kræfter. Er der nogle, 
som har lyst til at arrangere fastelavnsfesten? Charlotte og Gregers vil meget gerne 
hjælpe nye arrangører i gang.  
 
Fjernvarme 
Vi har haft kontakt med Farum Fjernvarme for at høre om muligheden for etablering af 
fjernvarme i vores område. Der har været en del kommunikation. De vil igen i år komme 
ved starten af vores generalforsamling d. 28. april og orientere om mulighed og økonomi. 
Deres side opdateres løbende. 
 
Vandledninger og fortove 
I 2020 blev der lagt nye vandledninger på stykket fra Stavnsholtvej – Syrenvænget, 
Tjørnevænget og Klintedalen videre ad Skovbakken. Det er nu endelig lykkedes os at få 
retableret asfaltbordene langs fortovene. 
 
Hjemmeside 
Birgitte Oppfeldt og Lars Nielsen har sammen med Claus Springborg, Rosenvænget 6, 
opdateret vores hjemmeside i et nyt flot layout. Tak til alle tre. 
 
E-mail adresser 
Vores oversigt over medlemmernes e-mailadresser var efterhånden blevet mangelfuld. Vi 
har fået indsamlet en opdateret med e-mailadresser. I bedes sørge for at informere om 
evt. ny mail-adresse. Nogle anvender fx arbejdsmail, hvor vi ikke bliver opdateret v. fx 
jobskifte. Send information til kasserer@furesoehaveby.dk 
 
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. Ved 
regnskabsperiodens udløb manglede 14 grundejere at betale Vores kasserer Flemming 
har ved sin ihærdighed fået opkrævet næsten alle kontingenter. En enkel mangler pt. 
Bemærk, at kontingents størrelse fastsættet på generalforsamlingen. Nogle har lavet en 
fast bankoverførelse, som ikke stemmer overens med kontingentets størrelse, hvilket giver 
ekstraarbejde til vores kasserer. 
 
 
Gebyr fra ejendomsmæglere 
Vi har i år modtaget indtægter på kr. 9.000, - fra ejendomsmæglere i forbindelse med salg 
af ejendomme i vores område.  
 
 
06-04 -2022 Ina Rasmussen 


