
REFERAT - ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Grundejerforeningen Farumvænge

Tirsdag d. 29. oktober 2013,  Kl 19.30
På Solvangskolen klasselokale 15


Der blev serveret kaffe/the, øl og vand mm.

1)  Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Jesper

Referent: Søren 

2)  Formandensberetning

Det forgangne år har været et stille år. Der har været et par henvendelser fra ejendomsmæglere ang. 
salg af parceller i grundejerforeningen. Og bestyrelsen har behandlet en ansøgning om carport og 
skur på Nordtoftevej 40.

Farumvænge har fået eget rammeområde (1B18) i Furesø kommuneplan 2013, hvor vores 
retningslinier for byggeriet står. Bestyrelsen har konstateret et par mindre fejl som er påtalt overfor 
kommunen.

Vejfest. Der bliv i august måned i år igen afholdt vejfest. Vejfesten blev afholdt på stikvejen ved 
Solbakken. Igen i år en succes. 

3)  Regnskab for 2012/2013
Godkendt

4)  Information fra bestyrelsen

Der er konstateret skimmelsvamp i Solbakken 17. Derfor har den nu været til salg i en periode. 
Huset vil ved et salg med stor sandsynlighed blive revet ned.

Der er igen rotter på spil i området. Denne gang er det Nordtoftevej 42 der har "fornøjelsen" af dem.  

Hvis man har en hus/have forsikring betaler de som regel 1/2 delen til en rottespærre. Man skal selv 
betale arbejdsløn, som kan trækkes fra. En rottespærre koster omkring 5000,- kr.

Hvis man opdager rotter har man pligt til at kontakte kommunen. Det kan gøres via nettet. 
Kommunen sender en rottefænger ud. Det er gratis.


5)  Indkomne forslag

B) Vejfest. 
Vejfesten var igen en succes. Hvem skal arrangere næste gang.

Budget fastlagt til 2000-3000kr

Bestyrelsen vil prøve finde en stikvej der vil arrangere den næstsidste weekend i august 2014.
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B) Bestyrelsen arbejder på at få lavet et vejsyn på stikvejene og få tilbud på ny "glat" belægning og 

evt udbedring af skader. 

C) Tilføjelse til vores retningslinier:

Retningslinjer for anvendelsen af stikvejene: Der er overfor bestyrelsen rejst spørgsmål om 

anvendelsen af stikvejene. Bestyrelsen vil derfor gerne slå fast, at: Stikvejene er alene adgangsveje for 

ejendommene på vestsiden af stikvejene. Ejendommene på østsiden af stikvejene må derfor  ikke 

anvende stikvejene som adgangsvej til de haver, der grænser op til stikvejene. Der må således ikke 

etableres eller foregå indkørsel fra stikvejene til ejendommene øst herfor. Man må selvfølgelig gerne 

hente sit haveaffald efter hækklipning m.m.

6)  Valg til bestyrelsen

7) Fastsættelse af kontingent
Nuværende kontingent på kr. 500 pr. år. fastholdes.

8) Eventuelt

Der blev spurgt om bestyrelsen ville undersøge prisen på at få fibernet til foreningens medlemmer. 

Det vil der blive arbejdet videre med.


Bestyrelsen vil gerne prøve at få indsamlet elektronisk kontakt Info på medlemmerne i form af email 
adresser, således der hurtigt og let kan sendes information.

Post Navn På valg i Periode

Formand Søren Bank Lutterodt 2015 2 år Genvalgt

Kasserer Jens Monrad Hansen 2014 2 år

Bestyrelsesmed
lem Henrik Eklund 2015 2 år Genvalgt

Bestyrelsesmed
lem Pia Feldinger Vittov 2014 2 år

Suppleant Jesper Beck Holm 2014 1 år Genvalgt

Revisor Lars Petersen 2014 1 år Genvalgt
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