
Side 1 af 3 

FURESØKVARTERETS GRUNDEJERFORENING 
 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 
 

Onsdag d. 26. april 2006 kl. 19.30, 
Virum skoles kantine. 

 
Formanden, Gert Andersen bød velkommen, der var et fremmøde på 35 personer. 
 
Inden generalforsamlingen fortalte stadsarkivar Jeppe Tønsberg om de oprindelige 16 gårde i 
Virum, hvordan de blev udstykket til det Virum vi kender i dag, der begyndte med Virum Torv i 
1930’erne. S-tog kom til Virum, med etablering af de nye stationer ved Virum og Sorgenfri i 1936. 
 
I øvrigt er der på Frieboeshvile en fotoudstilling med titlen ”Virum – Landsbyen og den nye 
forstad”, frem til den 30. juni 2006. 
 
Den ordinære generalforsamling startede kl. 20:30 
 
1 Valg af dirigent. 

Uffe Thorlacius, Furesøvej 17 B blev valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 
2 Bestyrelsens beretning 

Foreningen omfatter et stort skønt område begrænset af, i vest Furesøen, i øst Parcelvej, i nord 
Malmmosevej og i syd Furesøbakken og Ingvar Hjorts vej. 
I alt 718 ejendomme, hvoraf 477 er kontingentbetalende medlemmer. I februar 2006 har vi 
igen uddelt opfordringer til at indmelde sig i foreningen og dermed deltage i de voksende 
udgifter til især vinterbekæmpelse. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen har konstitueret sig, som det fremgår af indkaldelsen. Imidlertid er suppleanten 
Ghita Knudsen flyttet. Det har ikke indtil nu, ikke været muligt, at finde en afløser. 
Der er i løbet af året afholdt 3 bestyrelsesmøder, en sommerudflugt i september 2005, og en 
koncert i Virum Kirke i februar 2006.  
 
Vinter 
En usædvanlig lang og hård vinter er omsider overstået. Både med langvarig frost og relativt 
meget sne. Gruskasserne er blevet fyldt i alt 3 gange, så vi er ikke i tvivl om, at kasserne gør 
deres gavn. Snerydningen er også i den forløbne vinter blevet varetaget af Kongevejens 
Planteskole. Aftalen omfatter rydning af sne ved 5 cm snefald på Foreningens vejnet - 
undtagen på Tværvej fra Malmmosevej til Furesø Parkvej. Udover snerydning er der også 
flere gange blevet gruset.  
Selv om der i løbet af vinterperioden er blevet klaget over manglende snerydning på 
Helsingevej og Parsbergsvej er det bestyrelsens opfattelse, at entreprenører stort set har levet 
op til det aftalte, og at det vil være vanskeligt at få bedre forhold indenfor de nuværende 
økonomiske rammer. 
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Vejbelysning 
I forbindelse med nedgravning af ledningsnettet og nedlægning af bredbåndskabler etableres 
ny vejbelysning i vores område. Efter planen starter NESA over sommeren med nedgravning 
af kabler, og derefter opsætning af lysmaster. 
Lyngby Taarbæk Kommune har oplyst overfor bestyrelsen, at der kun vil blive opsat el-
master, som svarer til den eksisterende belysning. 
 
Furesø Lokalplan. 
Arbejdet med lokalplan for området mellem Furesøen og Furesøvej har ligget stille i 
byplanafdelingen i ca. 1 år. Men er nu genoptaget, og man satser på, at kunne orientere de 
berørte parter hen på efteråret 2006. 
 
Veje 
Der har været vejbesigtigelse i vort område, i dag den 26. april 2006.  
Har man spørgsmål vedrørende vejbesigtigelsen skal disse fremsendes skriftligt til Teknisk 
Forvaltning, Park-og Vejafdelingen. 
 
Kaningårdsparken 
Vi kan med glæde konstatere, at vedligeholdelsesstandarden af Kaningårdsparken er forbedret 
i de seneste par år. LTK har udarbejdet en plan for områdets fremtidige udseende, denne plan 
vil blive iværksat, når den fornødne økonomi er tilvejebragt. 
Vi glæder os til at denne plan. 
 
Sommerudflugt og Kirkekoncert 
Vores sommerudflugt gik i september 2005 med turbåd langs Furesøens bred og ind i  
Vejlesø. En repræsentant fra Frederiksborg Amt fortalte om de genopretnings tiltag Amtet har 
etableret i Furesøen. Det var fint vejr, og der blev på turen serveret frugt, slik, vand og øl – 
sponseret af Merko på Parcelvej. Der var ca 85 deltagere på turen. I februar 2006 blev der 
gennemført en koncert i Virum Kirke under ledelse af Verner Nicolet og medvirken af kirkens 
organist og 2 korsangere - afsluttende med vin, øl og vand. Deltagerantal var 50 personer. 
 
Sommer 
Vi står på indgangen til en forhåbentlig dejlig sommer, der vil appeler til udelivet. Derfor vil 
jeg komme med den traditionelle opfordring til godt naboskab - om at overholde de alment 
accepterede regler i Furesøkvarteret vedrørende brug af motoriserede redskaber, - afbrænding 
af bål, - forbud mod brug af fyrværkeri, og ikke mindst at køre efter forholdende på vore veje. 
 
Herefter blev beretningen godkendt.   
 

3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
Regnskabet, der var trykt på bagsiden af indkaldelsen til generalforsamlingen, blev 
gennemgået af kassereren.  
 
Kassereren bemærkede at 35 nye medlemmer er kommet til, mens 51 ikke har valgt at forny 
medlemskabet. I de seneste 5 år har 150 husstande aldrig været medlem. Hovedparten af disse 
kan findes på Bakkevej, Højdevej og Parcelvej. 
 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
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4 Fastsættelse af kontingent. 
Kassereren foreslog uændret kontingent. 
 
Næste års kontingent vedtoges uændret til kr. 150. 

 
5 Indkomne forslag.  

Der var ingen indkomne forslag. 
 

6 Valg til bestyrelse og revision. 
Gert Andersen, Furesøkrogen 12, blev genvalgt som formand. 
 
Christian Blumensaadt, Furesøkrogen 8 blev genvalgt til bestyrelsen. 
 
Kjeld Lersey blev genvalgt som revisor. 

   
7 Eventuelt. 

Spørgsmål fra beboer på Helsingevej:  
Hvad har bestyrelsen tænkt sig at gøre ved farten på vejene? 
Hvornår gøres der noget ved vejen? 
Svar fra Gert Andersen: 
Bestyrelsen vil gerne bistå de grundejere som ønsker tiltag for fartdæmpning. 
Bestyrelsen ønsker ikke at bestemme hvad som skal gøres. Ved den årlige vejbesigtigelse 
afgøres hvad der skal gøres på vejene. LTK pålægger de enkelte veje hvad og hvornår 
vedligehold skal udføres. LTK kan udføre vedligehold for grundejernes regning. 
 
Kommentar fra beboer på Malmmosevej: 
Malmmosevej er i meget dårlig stand. 
 
Tilføjelse til referat (”klippet” fra www.ltk.dk): 
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For vedligeholdelse af private fællesvej med vedligeholdelseskontrakt betales i 2006 en 
vejafgift på 34 kr/meter inkl. moms. 
 
Kommentar fra beboer på Bakkevej: 
Der er mange fliser på Bakkevej som ligger dårligt. Flisebelægning er blevet dårligere efter 
kloakarbejde 
Svar fra Gert Andersen: 
Grundejerne skal kontakte LTK (45870803) hvis der ligger skæve fliser efter kloakarbejde. 
 
Forslag fra beboer på Birkevej 
Bestyrelsen opfordres til at sende regning for snerydning til de grundejere som ikke er 
medlem men nyder godt af snerydningen. 
 
Forslag fra beboer på Bakkevej 
Grundejere opfordres til ikke at fælde alle de gamle træer, men være med til at bevare vores 
områdes dejlige udtryk med store gamle træer. 


