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Intro  

 Før generalforsamlingen var Furesø Kommunes centerchef for By og Miljø, Ellen Hvidt Thelle, 

på besøg. Hun fortalte om kommunens planer i forhold til trafik og lokalplan, med 

inddragelse af grundejerforeningen, og svarede på spørgsmål fra de fremmødte. 

Punkt 1 – 3: Dirigent, referent og stemmeudvalg 

 Dirigent: Niels Nehrkorn 

Referent:  Charlotte Merland 

Stemmetællere: Trine Rønde Kristensen og Kristine Herluf  

Punkt 4: Formandens beretning 

Bestyrelse har nu fået god kontakt til kommunen med centerchef Ellen Hvidt Telle som 

kontaktperson og vi forventer nu at kunne komme videre med bla. trafikforholdene i byen. 

1. Høringer - Følgende sager har bestyrelsen haft i Høring 

4/5 - Orientering gravetilladelse- Præstevænget 

9/5 – Laanshøj – Bofællesskab 

29/1 - 19/235 - Carport og skur, Smedegade 13  

25/2 - 18/20774 - Nedsættelse af høringsperiode fra 3 til 2 uger 

28/2 - Designmanual for fremtidige lampetyper i Furesø kommune 

 

2. Møder med kommunen 

a. Deltaget i kommunens budgetmøde 

 

b. 17/1 - Møde med Forvaltningen og Lokalsamfundenes Samvirke (herefter benævnt LS). 

I LS grundlag er beskrevet et årligt opfølgningsmøde med kommunen og det har ikke 

tidligere været fulgt op. (Iben & Catrine deltog)  

 

c. 1/2 - Møde i Kirke Værløse med centerchef Ellen Hvidt Telle og vejchef Dorrit Jakobsen 

Gundstrup. Iben og Jeg selv havde dem med på byvandring, hvor vi kom steder de ikke 

havde set før. Herunder Annexgårdsparken som b.la. er med til at generere den store 

trafik her på smedegade. Der blev talt om lokale forhold herunder trafik i bygaden og 

ny lokalplan. 

 

d. 14/3 - Møde på rådhuset som opfølgning på mødet her i byen, med fokus på lokalplan 

– det blev aftalt at forvaltningen vil granske lokalplan 27, for at se om den kan forvaltes 

på en måde så den varetager vores ønsker til bevarelse af lokalmiljøet. Hvis ikke det er 

muligt, skal vi i gang med processen om en ny lokalplan.  

 

e. 27/3 – Invitation til workshop om tilgængelighed og vejprojekter – færdigudbygning af 

Laanshøj. Indkaldt i dag d.26/3 men vi får særindkaldelse til nyt møde. 

 

3. Andre møder  

a. Deltaget i borgermødet om Laanshøj  
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b. 10/1 senest. I Lokalsamfundenes Samvirke er Iben blevet kontaktperson til kommunen 

og Ellen Hvidt Telle er udpeget som LS kontakt ved kommunen. 

 

4. Sociale arrangementer 

a. Skt.Hans 

Bålet blev aflyst pga. tørke, men der blev alligevel afholdt en hyggelig aften på den 

Gamle skole og der plads til flere. 

 

b. Juletræstænding 

Juletræstraditionen fortsætter og i år blev der indstiftet ny tradition med fællessang. 

 

c. Fastelavn. 

I år deltog flere yngre børn som jo kan tyde på at der er ´fødekæde´ til de næste mange 

år. 

 

5. Andet 

a. Der er nu indkøbt egen lyskæde til byens juletræ. 

 

6. Fremtid 

a. ´Kummerlig´ formiddag – ultimo april - Invitation FB og på hjemmesiden 

b. Miljødag – I samarbejde med HC Container inviteres til at bruge et par timer til at 

samle skrald langs Bundsvej og Lejrvej 

c. Tættere samarbejde med Kommunen om trafik og lokalplan 

 

  Bemærkninger til beretningen: 

a. Spørgsmål til processen omkr. Lokalplanen og herunder dispensationer? Kan vi få et 

informationsmøde?  

b. Iben: Diskussion om ny lokalplan. Der er nye folk i forvaltningen. Sidste møde udløser 

juridisk notat. Evt. ny lokalplan med meget stramme rammer så dispensationer kan 

undgås. Enhver ændring – stor som lille kræver ny plan. OBS på om ny bebyggelse kan 

reguleres eller ej. 

c. Charlotte stiller en række spørgsmål:  

Manglende velkomstbrochure. (Jens: Den eksisterer og blev uddelt på 

generalforsamlingen 2018).  

Manglende byfest p.g.a. mangelfuld beskrivelse… (Catrine: Der blev annonceret efter 

interesserede til planlægning, men ingen reagerede. Tanken var en vejfest.) 

Manglende beskrivelse af bump på Kildebakken (Jens: Kommunen har ikke inviteret til 

dialog om dette) 

Referatet fra 2018 kom på for sent (11 mdr.). (Martin: Ja, p.g.a. manglende adgang til 

login. Nu er der adgang og referatet nåede på inden generalforsamlingen.) 

 Beretningen er enstemmigt vedtaget uden yderligere kommentarer. 
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Punkt 5: Fremlæggelse af regnskab 

Arne fremlægger regnskabet og udleverer papirkopi.  

Kommentarer/Spørgsmål: Ingen. Regnskabet enstemmigt godkendt, og enstemmigt vedtaget 

at bibeholde kontingentet på 200 kr/år. 

Punkt 6: Indkomne forslag 

 Der var ingen indkomne forslag 

Punkt 7: Valg 

Formand: Jens er på valg. Ingen modkandidater. Jens genvælges enstemmigt 

Bestyrelsesmedlem Iben, suppleant Henrik, og revisor Joakim genvælges alle enstemmigt 

Punkt 8: Eventuelt 

Iben skitserer hvad der sker på vores veje (Bygaden, Kildebakken og Lejrvej). (Der er ny 

vejchef og ny centerchef i forvaltningen). Hareskovmodellen har været diskuteret. Farten 

skal ned og der parkeres tæt på kummerne; kunne man overveje nogle vejindsnævringer 

med markerede parkeringsbåse. Input efterlyses. 

Hvis en kumme bliver tilovers… 

Mette: Hvis kummerne bevares, kunne en markering være god, så ingen parkerer mellem de 

to der er ud for mit hus, så vi kan komme ud… 

Kristine: Opstribning og beplantning gøres faktisk ude på landet… Og det fungerer fint. 

Hvornår er mødet i kommunen om trafikken og kan man deltage? – Eller kan vi holde vores 

eget møde om trafikmulighederne? 

Iben: Der er to workshops bl.a. om trafikken på Lejrvej og bestyrelsen er blevet inviteret til et 

opfølgende møde… Gode ideer og billeder modtages meget gerne! 

Hareskovmodellen er en god ide… 

Trine: Kan vi ikke se billeder på andre løsninger, så vi kan blive inspireret. 

2+1 modellen kan også ses i Farum og fungerer faktisk ret godt… 

Hvad med at bruge brostenene uden for skarpe lodrette kanter? 

 Tænk over støjgener og dermed belægning. 

 Hvad med skilte: ”Pas på børnene”. 

 Hvad med spejle; der har tidligere været tre spejle i byen. 

Ide: Sæt gerne et referat på grundejerforeningens hjemmeside – efter mødet med 

kommunen. 
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Hvorfor kører der nogle gange store og små busser? Charlotte: Det er for at undgå at afgange 

aflyses p.g.a. for få passagerer. Det er en speciel aftale, der er lavet med kommunen. 

Er der et festudvalg til ”Vejfest / morgenbord”, der spirer? Katrine melder sig som 

ankermand og der opfordres til at folk melder sig til at bidrage. Der er opbakning til det i 

forsamlingen! ”Vi lukker Bygaden af og omdirigerer bussen”. Festudvalg: Kristine + Lisbeth + 

Rasmus + Jean-Pierre. 

Rasmus opfordrer til Nabohjælp for at undgå indbrud. Trygfonden har også ”Bo trygt”. 

Katrine nævner at kommunen har et projekt… 

 

Fremmøde: I alt 30 fremmødte medlemmer   

 

  

 

 


