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Referat – HMB’s generalforsamling – 14. september 2021 

Generalforsamlingen blev afholdt i lokale på Annexgården, Skandrups Allé 7 i Hareskovby. 
Der deltog 24 medlemmer inclusive bestyrelsen.  

Konstitueret formand Anders Riiber Høj bød velkommen. 

1. Valg af dirigent 
Konstitueret formand Anders Riiber Høj (ARH) bød velkommen og indledte med at foreslå Egil 
Hulgaard (EH) som dirigent, der modtog valget. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen kunne betragtes som lovligt varslet i hht 
vedtægterne, herunder godkendelse af udskydelse af dato for afholdelse som følge af Corona 
restriktionerne i foråret 2021. Deltagerne tilsluttede sig denne vurdering.  
 

2. Beretning om foreningens virksomhed 
 Bestyrelsen 

ARH orienterede om baggrunden for at han var indtrådt som konstitueret formand i 
forbindelse med skift i bestyrelsen i foråret 2021, hvor formand Søren Berg valgte at trække sig 
fra posten og ligeledes kasserer Erik Rasmussen, der dog har stået for at færdiggøre regnskabet 
for 2020. Bestyrelsen supplerede sig derfor med suppleant Iben Hvilsted-Olsenog Lars 
Mathiesen (LM), som har været behjælpelig med nu at få overdraget kundeaftalen i Danske 
Bank til den siddende bestyrelse.  

Coronarestriktionerne har haft stor indflydelse på bestyrelsens muligheder for mødeaktivitet i 
den forgangne periode siden generalforsamlingen i 2020 også da kommunen som følge af 
corona afbrød HMBs adgang til brug af og udlejning af Annexgården. Bestyrelsen har dog været 
meget aktiv siden foråret 2021 og aktivitetsudvalget har i hele perioden arbejdet på at udvikle 
aktiviteter. 
Som opfølgning på ARHs orientering fremhævede EH, at HMB baserer sig på frivillige kræfter og 
dermed også er afhængig af medlemsopbakning og spurgte til hvilke overvejelser bestyrelsen 
gør sig i den anledning? ARH oplyste, at HMB forsøger at stimulere medlemsinteresse ved at 
arrangerer en række forskellige relevante aktiviteter, og derudover har overvejelser omkring 
forbedring af betalingsordning for kontingent, så medlemmer ikke falder ud af systemet, hvis 
man et år ikke betaler og derfor skal indmeldes igen (evt. PBS-løsning). Aktuelt har HMB 170 
medlemmer i hht kontingentbetaling i modsætning til erfaringerne fra foregående år med 
omkring 400-500 medlemmer. 
 

 Aktivitetsudvalget 

Formand for Aktivitetsudvalget Inger Helt Poulsen (IHP) orienterede om initiativerne i udvalget, 
der har til opgave at arrangere aktiviteter der kan understøtte HMBs formålsparagraf, der bl.a. 
angiver at vi skal virke for, at Hareskovby forbliver en levende bydel med bevarelse og udvikling 
af det eksisterende kultur- og sportsliv, styrke sammenholdet mellem områdets borgere og 
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danne ramme om aktiviteter til fremme for byens trivsel – samt medvirke til at skabe og 
fastholde et fællesskab og et spændende lokalmiljø i og omkring Annexgården. 
Udvalget har siden GF i 2020 bestået af Annie Klug (AK), Helle Johannisson, Johanne Bratbo 
(JB), Karin Mathiesen og IHP. IHP betonede, at Aktivitetsudvalget er åbent for nye medlemmer - 
også udenfor bestyrelsen!  

 
IHP orienterede som de svære arbejdsbetingelser som Corona restriktioner i flere perioder har 
indebåret siden foråret 2020, og som også betød at Kunstens Dag i marts måtte aflyses.  
Udvalget udarbejdede og omdelte et arrangementsprogram for efteråret 2020, men da 
samfundet lukkede ned blev alt aflyst. I marts 2021 blev visse udendørs aktiviteter igen tilladt 
og vi holdt affaldsindsamling sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Ravnehus-
spejderne, Mogens Persson gennemførte Skovvandring og Olav Johannisson guidede tur med 
historiske sten på Gl. Værløse flyveplads, men Sct. Hans måtte aflyses.  
 
Udvalget faldt det ikke muligt på grund af restriktionerne at udarbejde et program for foråret 
2021, bl.a. da HMB ikke kunne benytte Annexgården, men prioriterede i stedet i foråret 2021 at 
udarbejde et arrangementsprogram for efteråret 2021, som blev husstandsomdelt i august i år. 
Særlig vigtigt blev afholdelsen af en genåbningsevent på Annexgården den 29. august i år 
kombineret med Kunstrunden, hvor 20 lokale kunstnere åbnede deres døre for besøgende. 
Dagen var velbesøgt af voksne og familier med børn, og dermed en succesoplevelse for HMB, 
udvalget og bestyrelsen. Der evalueres pt. på kunstnernes erfaringer med besøgene. Det er 
planen at afholde Kunstens Dag igen på datoen den 24. april 2022, hvor vi håber at se rigtig 
mange deltagere igen.  
IHP orienterede afsluttede kort med at nævne de mange aktiviteter der indgår i efterårets 
program og opfordrede til deltagerne til at benytte sig heraf. Der henvises til det trykte 
program som også kan findes på foreningens hjemmeside. 
 
Der fremkom flere positive tilbagemeldinger fra deltagerne bl.a. om deltagelse på 
genåbningsdagen og Kunstrunden, som markerede, at der igen er liv i foreningen og omkring 
Annexgården.  

 

 Medborgerhuset Annexgården 

ARH orienterede om status for brug af Annexgården og Annexet. Der arbejdes aktuelt 
på en fornyet kontrakt med kommunen herom. I udgangspunktet har kommunen 
ansvar for den udvendige vedligeholdelse og HMB for den indvendige. Fra juni/juli i år 
fik HMB igen nøgler til bygningerne og fra juli er der igen gang i udlejning af 
Annexgården i weekender. Musikskolen er flyttet ind på 1. sal og benytter disse lokaler 
flere dage om ugen og har istandsat lokalerne til brug.  
Driften og udgifterne hertil for Annexgården holdes adskilt fra HMBs økonomi. 
Udlejningsopgaven har hidtil være forestået med stort engagement af Anette AAlberg, 
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som har ønsket at trække sig fra opgaven, så denne er overtaget af Johanne Bratbo (JB) 
Annie Klug, John Ehrbahn (JE) i en arbejdsgruppe under styregruppen for Annexgården 
som pt. består af Anders Riiber Høj og Lars Mathiesen. Egenkapitalen i Annexgården er 
pt. ca. kr. 100.000, men fjernvarmeudgiften beløber sig alene til ca. kr. 47.000 årligt, 
hvortil Musikskolen også bidrager. JB oplyste, at det kun er få weekender i efteråret 
2021 som ikke allerede er udlejet. 

ARH oplyste, at HMB nu også kan disponere over til Annexet i gården (tidligere 
Cykelklubben), som er et lokale som kan få mange anvendelsesmuligheder, og brugen 
heraf overvejes nu i bestyrelsen og aktivitetsudvalget. På genåbningsdagen fremkom 
enkelte forslag fra deltagere, bl.a. forslag om fredagsbar, keramikværksted, og Værløse 
Cykelmotion har tilkendegivet ønske om at kunne benytte lokalet en gang om ugen. 

EH oplyste, at han var bekendt med, at Musikskolen er meget glad for at være på 
Annexgården. LM omtalte, at man måske kunne samle ”teknik-nørd-interesserede” 
pensionister en gang om ugen, hvor beboere i Hareskovby så kunne få repareret 
diverse tekniske elementer. Karin Mathiesen bemærkede, at lokalet nok egner sig 
bedst til ”de stille sysler”, og at medlemskab af HMB kan være krav i forbindelse med 
benyttelsen af lokalet.  

 Lokaludvalget 

ARH orienterede om opgaver, som Lokaludvalget har været involveret i den forgangne 
periode. Fra HMB’s bestyrelse indgår udover ARH, JE, AK og Iben Hvilsted-Olsen. 
Lokaludvalget får bl.a. dispensationsansøgninger tilsendt fra kommunen, og her har 
bl.a. været fokus på ønsker om at bygge med øget skråhøjde på huse. Indsigelse fra 
HMB har medvirket til, at Ring O4 ikke gøres til motorvej igennem Hareskovby 
strækket.  
Udvalget har støttet gruppen af parcelejere på Skovbovænget, som samarbejder med 
kommunen om at finde en løsning på de rystelser som bus- og biltrafik afstedkommer, 
da underlaget for vejen er mosejord. Hidtidige løsninger med ekstra asfalt m.v. har ikke 
vist sig tilstrækkeligt, der er gennemført undersøgelser, og udgiften til en egentlig 
løsning kan koste i størrelsesordenen 5 millioner kroner, så Lene Munck Petersen, der 
sidder i kommunes udvalg oplyste på mødet, at der også overvejes andre muligheder, 
herunder mindre busser. I den forbindelse blev det også nævnt, at kommunen har 
overvejelser om at indlægge fjernvarme i Hareskovby, der vil betyde opgravning af veje 
og at dette også skal tages i betragtning i denne sag.  
Endvidere har Lokaludvalget afgivet høringssvar i forbindelse med kommunens 1. 
høringsrunde til grundejerforeninger i Hareskovby i tilknytning til revision af den 
eksisterende lokalplan 116 for området. Kommunen har indsamlet reaktioner og vil i 
efteråret udsende et endeligt forslag til høring igen. 
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ARH oplyste at HMB også er repræsenteret i Lokalsamfundets Samvirke, og henledte 
også opmærksomheden på Furesø Bevaring, hvor der også kan søges midler fra ejere. 

 Søgruppen 

John Ehrbahn (JE) holdt et meget engageret indlæg om aktiviteter knyttet til byens søer. Selve 
Søgruppen har dog været lidt underdrejet af forskellige grunde og ser gerne nye medlemmer, 
bl.a. da der er behov for en revision af den eksisterende Søpjece. 

JE fortalte om, hvordan den hårde vinter blev udnyttet til at etablere skøjtebaner på søer, 
ishokey aktiviteter, isfiskeri – og med mange deltagere samlet set.  

I foråret var der stor aktivitet fra frøerne, der lagde æg ved søbredderne, men da Å-manden 
sænkede vandstanden tørrede æggene ud og reducerede derfor reproduktionen. Gråkrager er 
set plyndre fuglereder og der er set færre ællinger og svaneunger. I sommer har vandet været 
klart i søerne, men bundplanter er vokset op til overfladen. JE oplyste, at det faktisk forholder 
sig sådan, at I de søer, hvor beboerne omkring har en eller anden form for aktivitet på vandet, 
der er overfladen bedst på grund af iltningen i forhold til helt passive søer. JE oplyste 
afsluttende, at moden med at have lys på husene også om natten kan påvirke fuglelivet, så 
svanerne fortrækker og flagermusene forsvinder.  

Søgruppen har også engageret sig i den nye forening i kommunen Vilde haver, og JE har selv 
erfaringer med vilde orkideer. 
JE gjorde opmærksom på, at nogle har haft den opfattelse, at Søgruppen er en slags ”sø-politi” 
- og pointerede at det ikke er tilfældet. Pasningen af søer er en privatopgave for søejerne og 
hvor kommunen kan kontaktes i særlige tilfælde.  
I kommunens spildevandsplan indgår bl.a. planer om at stoppe for overløb med fortyndet 
spildevand fra Kjeldgårdsvej i sø nr. 79. Kommunen har skrevet til alle søejere om, at man 
kommer forbi på besøg for at få et bedre overblik over tilstanden.  

 
 Idrætsaktiviteter (HMB svømning og HMB Yoga) 

Niels Rude Petersen orienterede om, at der er adgang til svømning lokalt i Hareskov skoles 
svømmehal på følgende tidspunkter: tirsdag aften med svømmemotion kl.21, fredage kl. 14.30-
16 og lørdage kl. 13-15, og at tiderne er godt besøgt og at interesserede bare kan møde op. 
Anderledes er det gået for HMB Yoga, som blev lagt helt død på grund af Corona og endnu ikke 
er kommet i gang igen. Ordningen var brug af gymnastiksalen og instruktion via videobånd og 
enkelte gange med instruktør.  

 
3. Regnskab for 2020 

Der blev omdelt regnskab for 2020 som udviser en egenkapital i HMB på kr. 104.985. LM oplyste 
om at årets resultat også er påvirket af Corona restriktionerne således, at der både har været færre 
kontingentindbetalinger, men samtidig også færre udgifter til afholdte aktiviteter.  
Årsrapporten for Annexgården for 2020 udviser en formue på kr. 149.388 og skyldigt depositum 
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(der bl.a. kan være indbetalinger for leje i flere år frem) på kr. 98.000.  
 
Kontingentet anbefales fastholdt på kr. 200,- årligt. Godkendt på GF. 
 

4. Fastsættelse af kontingent for 2022, opdateret budget for 2021 og budget for 2022 
Der blev omdelt oversigt med Budget 2022 og opdateret budget for 2021. LM oplyste, at der i 2022 
kalkuleres med et medlemstal på 400 og et overskud på kr. 500, medens 2021 udviser et forventet 
underskud på kr. 32.250 mod forventet kr. 5.200, hvilket skyldes at Corona vilkår har påvirket det 
betalende medlemstal negativt.  
Godkendt på GF. 
 

Indkomne forslag 
Under dette punkt havde bestyrelsen fremsat ønske om at få behandlet forslag til revision af 
eksisterende vedtægter for HMB. Der blev omdelt kopi af PP-præsentation, som ARH herefter 
gennemgik for hver paragraf og begrundede aktuelle forslag til ændringer (se bilag 1).  
En væsentlig ændring er ønsket om at ændre på vedtægten om, at formanden for HMB vælges for 
ét år ad gangen, da det begrænser muligheden for at sikre kontinuitet og i stedet anbefales, at 
formanden udpeges af bestyrelsens midte. I år er det dog nødvendigt med formandsvalg i hht 
gældende vedtægter. 
 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget med følgende ændringer: 
Der fremkom under gennemgangen enkelte forslag til mindre tekstændringer i forhold til  

§2: sidste bullit tilføjes i sidste sætning ”og i Hareskovby i øvrigt”, således at afsnittet lyder som 
følger:  

 at skabe muligheder for forskellige motions- og kreative aktiviteter i og omkring 
medborgerhuset, biblioteket, skolen og Hareskovby i øvrigt. 

§7: Første afsnit i teksten ombrydes for at tydeliggøre valgregler: 

Alle 5-9 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen med halvdelen hvert år.  
1 revisor samt 1 revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen med halvdelen hvert år.  

§10:  3. afsnit ændres, således at tegningsret er placeret tydeligere: 

Formanden samt et medlem af bestyrelsen eller, hvis formanden er forhindret, 2 
bestyrelsesmedlemmer har tegningsret, dvs. kan underskrive handler og aftaler på 
foreningens vegne.  

Ændringerne rettes til, således at den endelig version kan forelægges til formel godkendelse på den 
ekstraordinære generalforsamling varslet til den 30. september ligeledes på Annexgården.  

I øvrigt arbejder Aktivitetsudvalget videre med overvejelserne om fremtidig brug af Annexet – der 
henvises i øvrigt til bemærkningerne under punkt 2. 
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5. Valg 

 Formand: Preben Bitsch. Kort motiverende præsentation. Valgt 
 Bestyrelsen: Genopstiller Anders Riiber Høj, Helle Johannisson, John Ehrbahn og Karin 

Mathiasen. Alle genvalgt. 
 Bestyrelsessuppleanter: Iben Hvilsted-Olsen. Valgt 
  

Revisorsuppleant: ny kandidat Mogens Wismann. Valgt 
 

6. Eventuelt 
Generalforsamlingen blev afsluttet med et engageret indlæg fra Thea Bramming, som er formand 
for den såkaldte Udhusgruppe, der arbejder på at virkeliggøre en intention om at skabe et 
lokalsamfundsfremmende cafemiljø omkring udhuset ved Stationsvej. Huset er solgt af 
Naturstyrelsen til Furesø kommune. Der er nedsat tre grupper i foreningen med følgende opgaver 
1) udvikling af konceptet, 2) fundraising og 3) selve renoveringen. Udhusgruppen ser frem til 
synergi med HMB. 
ARH takkede afsluttende dirigenten for medvirken til afviklingen af generalforsamlingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hareskovby Medborgerforening er byens fælles, samlende medborgerforening. Foreningen er stiftet i 
1917, har ca. 400 husstande som frivilligt betalende medlemmer og er anerkendt som høringspart for Furesø 
Kommune i sager af betydning for Hareskovby. Web: www.hareskovbymedborgerforening.dk.. 
 
 


