
FURESØKVARTERETS GRUNDEJERFORENING 
 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 
 

Onsdag d. 24. april 2002 kl. 19.30, 
Virum skoles kantine. 

 
Formanden, Formanden bød velkommen, der var mødt 48 personer. 
 
1 Valg af dirigent. 

Dirigent blev valgt med akklamation. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
Et medlem, ønskede, at indkaldelsen til generalforsamling blev udsendt før 1. april, så man 
kan nå at få indkomne forslag til behandling på samme generalforsamling. 
Et bestyrelsesmedlem svarede, at der er nogle praktiske grunde til, at vedtægterne ser ud som 
de gør. Bestyrelsen tager spørgsmålet op til fornyet drøftelse.  

 
2 Bestyrelsens beretning. 

Formanden repeterede sagsforløbet vedr. Kaningaarden: (Udeladt på hjemmesiden) 
 
Medlemsstatus. 
Foreningen har i dag 476 medlemmer.  

Det er en stor forening, og vi er flere medlemmer i dag, end vi har været i mange år. Men da 
området indeholder 720 parceller er det ikke et tilfredsstillende antal, og bestyrelsen opfordrer 
medlemmerne til at tale med naboer, der ikke er medlemmer, for at få flere i den kommende 
periode.  
Sommerudflugt. 
Søndag den 26. august gennemførte vi en aftentur, først en lille travetur langs kanalen syd for 
Fredriksdal Slot, og derefter en sejltur på Furesøen, langs vores område. 
Vi planlægger atter i år et lignende arrangement, og såfremt der er ønske om det, kan vi også 
gennemføre andre fælles arrangementer,  og vi modtager gerne ideer og forslag.  
Andre sommerglæder. 
Vi nærmer os de dejlige måneder, hvor vi alle vil kunne nyde at opholde os ude.  
Vi gentager sidste års anmodning om at respektere naboerne ved at undgå støjende motorer 
i haven lørdage/søndage og helligdage i tidsrummet 12-15 og efter kl. 18. 
Vi skal i den forbindelse også gentage, at det er forbudt at afbrænde haveaffald i weekend´ er 
og på helligdage, undtagen hvis Skt. Hans aften falder på en sådan dag. 

Vinteren. 
Som omtalt tidligere går en væsentlig del af kontingentet til glatførebekæmpelse. Foreningen 
har atter i denne vinter entreret med en vognmand, der rydder de private fællesveje efter 
snefald. Dermed skulle der være sikret adgang til alle områdets veje. 

Fortovene har den enkelte grundejer selv pligt til at rydde. Til hjælp opstiller 
grundejerforeningen gruskasser, der fyldes op med grus, der er blandet op med salt, dette kan 
afhentes af alle. 
Netop på grund af disse foranstaltninger bør alle grundejere være medlemmer af foreningen, 
også alle på de få offentlige rydningsveje, f. eks. Tværvej og veje med bustrafik. Jo flere 
medlemmer, jo bedre snerydning til alle. 
Andre grundejerforeninger. 
Vi har sammen med de andre grundejerforeninger i vort område afholdt en række interne 
møder, og også arrangeret fællesmøder, bl.a. om trafik i området. 
Vi har overfor kommunen afvist ønske om flere bump i vort område, men peget på mulige 
farthæmmende vejflader på Furesø Parkvej og på Furesøvej. Vi har ikke ønsket en generel 
hastighedsgrænse på 40 km, vi afventer resultaterne af en anden grundejerforenings ønske om 



netop en sådan hastighedsgrænse. Vi gør opmærksom på, at der ikke har været anmeldt 
personskade i forbindelse med trafikskader i området de sidste 10 år, - på nær i 5-krydset ved 
Virum skole. 
Veje. 
Den 10. april har der været afholdt vejsyn i hele området. Vi har fulgt det og påpeget mangler 
og ønsker om reparationer. Der har på enkelte veje været omfattende arbejder på kloakker. Vi 
anmoder grundejerne at anmelde skader på fortove og veje, da man ellers senere selv må 
afholde udgifterne hertil. 
Spørgsmål til bestyrelsens beretning: 
Et medlem mente, at æblehaven ikke var særlig køn, og at den eventuelt kunne ryddes og 
omdannes til en græsplæne. Desuden udtrykte han utilfredshed med kommunens 
vedligeholdelse af stier og de små anlæg. 
Et medlem påtalte at fortovets tilstand på Bakkevej efter renovering af kloakken, ikke er 
tilfredsstillende, og beder grundejerforeningen om at tage det op med kommunen, så det ikke i 
sidste ende kommer til at hænge på beboerne, samt at foranledige at advarselsfirkanterne 
bliver malet op. 
Et medlem oplyste, at fortovene også før renoveringsarbejdet var i dårlig forfatning. Han 
havde kontaktet kommunen desangående uden resultat og foreslår at grundejerforeningen i 
forbindelse med det årlige vejsyn tager det op med kommunen. 
 
Formanden svarede, at vi endnu ikke kender resultatet af det årlige vejsyn, men vi får en 
meget detaljeret redegørelse senere, og vil i den forbindelse kontakte kommunen, hvis der er 
mangler. Ligeledes understregede Formanden, at grundejerforeningen er meget opmærksom 
på kommunens dårlige vedligeholdelse af Kaningårdsparken og vil presse på for at få 
standarden hævet.   
Formanden kunne i øvrigt oplyste, at der ikke er planlagt kloakrenovering i vort område i år. 
 
Et medlem gjorde opmærksom på, at selv om man bor på en privat vej med kommunal 
vedligeholdelseskontrakt, har de forskellige vedligeholdelseskontrakter forskellig ordlyd. 
Fortove kan f. eks. være undtaget. Man kan ved henvendelse til kommunens tekniske 
forvaltning få oplyst indholdet for den vej man bebor. Hvis der ikke er oprettet en 
vedligeholdelseskontrakt for en vej, kan man ved henvendelse til kommunen få oprettet en 
sådan, men det kræver et stort flertal. 
 
Et medlem gjorde opmærksom på, at der for enden af Niels Skrivers Vej går en lille fælles sti 
ned til Furesøen. Den er som de fleste andre fælles områder stærkt forsømt.  
 
Formanden lovede, at også dette vil grundejerforeningen tage op med kommunen. 
 
Et medlem overrakte en kopi af et indlæg i ”Det grønne område” dateret d. 19. marts 2002 om 
bevarelse af Kaningården til bestyrelsen. I dette indlæg gentages kravet fra arbejdsgruppen 
”Bevar Kaningården”. Endvidere stilledes spørgsmålet om, hvem der har grusningspligten på 
Malmmosesiden af Malmmosevej 
 
Bestyrelsen ved det ikke, men vil undersøge det.  
 

3 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
 

Regnskabet, der var fremsendt sammen med indkaldelsen, blev gennemgået af kassereren.  
Der er indkøbt en laser printer til foreningen, den står i øjeblikket hos sekretæren. Den giver 
nogle tekniske lettelser for kassereren, og samtidig vil det fremover være billigere at få 
kopieret henvendelser til medlemmerne. 
Der er 67 nye medlemmer og vi har mistet 16 som tidligere var medlem.  
 
Kassereren spurgte, om der her i forsamlingen var stemning for fremover at overgå til 
betalingsservice ved opkrævning af kontingentet. Dels giver det en stor administrativ lettelse 
for kassereren, men samtidig bliver det måske også lettere at fastholde medlemmerne. Det 

  



bliver dyrere for foreningen men billigere for medlemmerne. Forslaget blev positivt modtaget, 
der var ingen som udtrykte sig imod, så bestyrelsen vil arbejde videre med sagen.  
 

4 Bemærkninger til regnskabet 
 
Et medlem undrede sig over den relative store post til bestyrelsesmøder. 
 
Formanden svarede at det gennem nogle år har været kutyme at afholde en middag for 
bestyrelsesmedlemmerne en gang om året for både afgåede bestyrelsesmedlemmer som tak, 
og nye bestyrelsesmedlemmer for at lære dem nærmere at kende. Til gengæld betaler 
foreningen ikke for fortæring og drikkevarer til bestyrelsesmøderne. De går på omgang og 
betales af den vært som lægger stue til. Grunden til budgetoverskridelsen i år er, at der sidste 
år var både en formand og 2 bestyrelsesmedlemmer der fratrådte. Formanden havde gennem 
10 år gjort et meget stort arbejde for foreningen og blev udnævnt til æresmedlem. Så det var 
samtidig en festaften for den afgående formand. Næste år holder budgettet igen.  
 
Det anbefaledes, at man i stedet for postvæsenet beskæftigede nogle af kvarterets større børn 
med uddeling af skrivelser til medlemmerne, og på den måde sparede på den dyre porto. 
 
Herefter blev regnskabet godkendt 

 
 
4 Fastsættelse af  kontingent. 

 
Næste års kontingent vedtoges uændret til kr. 150. 

 
5 Indkomne forslag.  

 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

6. Valg til bestyrelse og revision. 
 

Formand genvalgt. 

 
7. Eventuelt. 
 

Et medlem har et tilbud om, at vi kan få udtyndet bestanden af skader eller eventuelt ræve, 
hvis der er et ønske blandt medlemmerne herom. Det er allerede sådan, at enhver som ønsker 
det, kan ringe til kommunen og bede om at få skudt de skader, som røver solsorterederne for 
æg. Derefter vil kommunen kontakte en jagtforening, som foretager det fornødne diskret og 
uden gene for beboerne.  
Hvis grundejerforeningens medlemmer skulle ønske det, kunne man foretage en mere rationel 
udtynding. 
 
Et medlem er absolut modstander af at skyde skader eller andre dyr. De gør på hver deres 
måde nytte i naturen. 
 
Spørgsmålet havde endnu ikke været drøftet i bestyrelsen, men meningerne om emnet blandt 
medlemmerne er formentlig meget forskellig. Så det eneste vi bør gøre er at henvise de 
medlemmer, som ønsker at få udryddet nogle skader, at henvende sig til kommunen.  
 
Der var ikke yderligere bemærkninger under emnet eventuelt. Formanden takkede dirigenten 
for vel udført gerning.  
 
Efter en pause underholdt Johannes Møllehave i ½ time med et både morsomt og 
tankevækkende foredrag.   
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