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Referat af generalforsamling i

GRUNDEJERFORENINGEN FURESØ HAVEBY

A. Orientering fra Farum Fjernvarme
B. Ordinær generalforsamling Furesø Haveby

Tid Torsdag den 28 april 2022     kl. 19.00

Sted Kantinen, Stavnsholtskolen.

Deltag
ere

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

A. ORIENTERING OM FARUM FJERNVARME  v Jens Krogsgaard, da repræsentanter fra
Farum Fjernvarme meldte afbud. Tak for det.
Link til præsentationen: Oplæg fra Jens

B. ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FURESØ HAVEBY

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning 2021-2022. Kan hentes på www.furesoehaveby.dk

3. Regnskabet for 2021 fremlægges til godkendelse. (Regnskabet udsendes
inden generalforsamlingen)

4. HIDTIGE FORMULERING:
Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat skal ydes tilskud på kr. 1.000 til
vejfester. Dog maksimalt kr. 3000 pr. budgetår. Hvis flere end 3 veje ønsker tilskud,
nedsættes beløbet forholdsmæssigt. Ansøgning om tilskud skal sendes pr. mail til
bestyrelsen (kassereren) senest 1. juli. Udbetaling af pengene kan tidligst ske efter 1.
august mod forevisning af en invitation.

NY FORMULERING:
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Bestyrelsen ønsker at anspore til og økonomisk facilitere afholdelse af flere vejfester;
derfor nedenstående forslag:
1) Generalforsamlingens godkendelse af, at der ydes tilskud på kr. 1.500 til vej- fester.
Beløbet foreslås således hævet fra de 1.000 kr, som er ydet igennem mange år uden
regulering.
Ansøgning om tilskud skal sendes pr. mail til bestyrelsen (kassereren) senest 1. juli.
Udbetaling af pengene kan tidligst ske efter 1. august mod forevisning af en invitation.
2) Generalforsamlingens godkendelse af, at der ydes tilskud til vejfest til alle de veje,
som søger efter de ovenfor nævnte betingelser. Således ophæves loftet på max 3 veje.
Samtidig foreslås, at de to store veje Birkevænget og Syrenvænget har mulighed for at
dele sig op på midten af vejen til 2 vejfester.

5. Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat afholdes fastelavnsfest    og
ydes tilskud på ca. kr. 3.000.

6. Generalforsamlingens godkendelse af, at der fortsat opkræves gebyr på kr. 1.000
fra ejendomsmæglere ved henvendelse til foreningen i forbindelse med salg af en
ejendom.

7. Generalforsamlingens godkendelse af indskuddet for nye medlemmer af Furesø
Haveby, for perioden frem til næste generalforsamling sættes til kr. 2000.

8. Generalforsamlingens godkendelse; at der forsættes snerydning på linje med vores
retningslinjer for vinteren 2021-2022.

9. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget 2022. Bestyrelsen ønsker at
sænke kontingentet til kr. 0 pr. parcel, da vi ønskerat nedbringe formuen.

10. Valg til bestyrelsen

Formand Ina Rasmussen Tjørnevænget 21 Ikke på valg
Næstformand Karin Møller Fyrrevænget 11 Genopstiller
Kasserer Flemming Lauridsen Birkevænget 35 Genopstiller
Bestyrelsesmedlem Birgitte Oppfeldt Tjørnevænget 8 Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Lars Møller Rosenvænget 3 Ikke på valg
Bestyrelsessuppleant Lone Wind Tjørnevænget 23 Genopstiller
Revisor 1 Gitte Christiansen Birkevænget 22 Ikke på valg
Revisor 2 Karsten LarsenSyrenvænget 18
Revisorsuppleant Vacant
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Ad. 1 Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22, blev valgt som dirigent på bestyrelsens opfordring.

Ad.2 Link til formandens beretning 2021-2022. Beretningen blev godkendt.

Ad.3 Flemming Lauridsen, kasserer, fremlagde regnskab for 2021, som var udsendt inden
generalforsamlingen.  Regnskabet blev godkendt.

Ad.4       Vedr. vejfest: Bestyrelsen har foreslået ændring af tilskuddet til vejfest, således at det
forhøjes fra 1000 kr til 1500 kr pr vejfest. Desuden at loftet på max 3 veje ophæves.

Ad. 5 Generalforsamlingen godkendte, at der fortsat afholdes fastelavnsfest og at der ydes
tilskud på ca 3000 kr.

Ad. 6 Generalforsamlingen godkendte, at der fortsat opkræves gebyr på 1000 kr fra
ejendomsmæglere ved henvendelse til foreningen i forbindelse med salg af en ejendom.

Ad. 7 Generalforsamlingen godkendte, at indskuddet for nye medlemmer af Furesø Haveby,
sættes til 2000 kr for perioden frem til næste generalforsamling.

Ad. 8 Generalforsamlingen godkendte, at snerydning fortsættes på linje med vores
retningslinjer for vinteren 2021-2022.

Ad. 9 Bestyrelsens forslag om at nedsætte kontingentet til 0 kr pr. parcel blev vedtaget.

Budget 2022 blev vedtaget.

Ad. 10   Flemming Lauridsen, Karin Møller og Lone Wind var på valg og genvalgtes.
Bestyrelsen omfatter derfor uændret nedenstående medlemmer:

Formand Ina Rasmussen Tjørnevænget 21
Næstformand Karin Møller Fyrrevænget 11
Kasserer Flemming Lauridsen Birkevænget 35
Bestyrelsesmedlem      Birgitte Oppfeldt Tjørnevænget 8
Bestyrelsesmedlem Lars Møller Rosenvænget 3
Bestyrelsessuppleant Lone Wind Tjørnevænget 23
Revisor 1 Gitte Christiansen Birkevænget 22
Revisor 2 Karsten Larsen Syrenvænget 18
Revisor Suppleant Vacant

Ad.11       Evt. Der blev stillet forslag om at foretage forbrugerundersøgelse i vor grundejerforening og
de nærmest tilgrænsende vedr. tilslutning til fjernvarme, for at se om dækningsprocenten
kommer op på de mindst 70% . Det vil bestyrelsen tage initiativ til.
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