
FURESØKVARTERETS GRUNDEJERFORENING 
 

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 19:00 
Virum skoles kantine. 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Indkomne forslag 
Bestyrelsen foreslår, at § 2 i foreningens love ændres, således at Joachim 
Rønnows Vej bliver foreningens afgrænsning mod syd. 
3. Eventuelt 
 
Referat: 
 
Ad. 1.  Valg af dirigent 
Gert Andersen, Furesøkrogen 12, blev valgt til dirigent. 
 
Ad. 2. Indkomne forslag 
Formanden rekapitulerede det indkomne forslag, hvor Vejlauget for Joachim Rønnows Vej – på 
vegne af alle 24 parceller på vejen – har ansøgt om at blive medlemmer i Furesøkvarterets 
Grundejerforening. Bestyrelsen er positive overfor denne udvidelse af foreningens område, da 
Joachim Rønnows Vej ligger i naturlig forlængelse af foreningens nuværende område, og da vi kan 
forvente, at andelen af medlemmer på Joachim Rønnows Vej – som skulle blive 100% - vil 
overstige foreningens gennemsnitlige medlemsprocent på ca. 75. 
 
Forslaget blev behandlet på den ordinære generalforsamling 24. april. Der var 27 husstande 
fremmødt og alle var positive. Men ifølge foreningens love, skal mindst ¾ af medlemmerne være til 
stede på generalforsamlingen. Dette var ikke tilfældet, da kun 27 ud af de 508 medlemmer var 
tilstede. 
 
På den ekstra ordinære generalforsamling var der fremmødt 3 medlemmer, der ud over forelå der 3 
fuldmagter fra medlemmer til støtte for bestyrelsens forslag. Alle fremmødte stemte for forslaget, så 
forslaget blev vedtaget, da mere end 2/3 af de fremmødte (og fuldmagterne) stemte for, som krævet 
i foreningens love. 
 
Ad. 3. Eventuelt 
Under dette punkt rejste Gert Andersen spørgsmålet om vejenes vedligeholdelsesstand, som han 
fandt miserabel. Formanden udtrykte enighed heri, og fortalte om de mange forgæves forsøg på at 
aktivere Lyngby-Taarbæk kommune til at rette op på misforholdene. Gert Andersen anbefalede, at 
bestyrelsen snart retter henvendelse til det politiske niveau i kommunen, da vejen via embedsværket 
har vist sig ufremkommelig.  
 
Den ekstraordinære generalforsamling afsluttedes kl. 19:20 
 

 
 
 
  

Formand Hans Kristensen  Dirigent Gert Andersen 


