
Referat af generalforsamling i Hareskovby Medborgerforening afholdt 11.3.2015 

 Kl. 20.00 i Annexgaarden, Skandrups Allé 7. 
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Referat: 

1. Valg af dirigent og referent:  

Erik Rasmussen valgtes som dirigent, og Gunna Olsen blev referent. 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed: 

a. Organisatorisk 

b. Aktivitetsudvalget 

c. Litteraturgruppen 

d. Historisk gruppe 

e. Idrætsudvalget 

f. Lokalsamfundets Samvirke 

g. Furesø Bevaring 

 

a. Organisatorisk. Erik: Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, uden større 

problemer.  Erik nævnte, at der endnu ikke er nogen endelig afklaring om postindlevering og 

postudlevering i Hareskov by, og gav derefter ordet videre til udvalgene. 

b. Aktivitetsudvalget / v. John Ehrbahn, berettede om fastelavnsarrangement, at man p.g.a. 

manglende tilmeldinger var ved at aflyse, men udsendelse af et nyhedsbrev og en facebook 

meddelelse medførte, at tøndeslagning m.m. blev afholdt med ca. 180 deltagere. I øvrigt har 

HMB’s arrangementer været velbesøgt. 

Niels-Erik omtalte, at musikarrangementerne havde haft mere end 200 deltagere, og at planen 

er at fortsætte med disse gratis-arrangementer, som hvert år koster foreningen ca. 15.000 kr. 

Niels-Erik, som står for vinsmagninger 4 gange årligt, nævnte at der er stor tilslutning, ofte 

endda med venteliste. 

 



Gunna har gennemført 6 ”Kom og syng med” aftener med pæn tilslutning – 15-27 deltagere pr. 

gang.  

 

c. Litteraturgruppen.  Lisbeth Abrahamsen meddelte at gruppen p.t. består af 8 deltagere, og 

nævnte muligheden for at udvide med én eller to personer. 

 

d. Historisk gruppe/v. Mogens Persson.   Finn Løkkegaard nævnte at et arrangement i Historisk 

gruppe vil blive afholdt i maj måned.  

 

e. Idrætsudvalget. Niels Rude Petersen fortalte, at et passende antal personer benytter 

muligheden for at bruge Hareskov Skoles svømmehal, i de tider HMB har fået tildelt. Niels har 

henvendt sig til kommunen om muligheden for at forlænge tiden fredag eftermiddag. Et yoga 

hold på otte deltagere (et passende antal) mødes regelmæssigt i Hareskovs bibliotekssal – 

andre kan oprette endnu et hold. 

 

f. Lokaludvalg   og   Lokalsamfundets Samvirke /v. Anders   

 

Anders nævnte, at der fornylig blev afholdt HMB møde i Hareskov med Karen, som er ny 

lokalplanmedarbejder i Furesø Kommune. 

Den nugældende lokalplan giver ikke lovhjemmel for at ændre opsætning af de stadigt flere 

høje plankeværker. 

HMB arbejder på forbedret cykelparkering ved Hareskov station i samarbejde med Furesø 

kommune. 

Søgruppen er genopstået med 18 deltagere og oprettes som et udvalg under HMB’s bestyrelse: 

Søudvalget.  

Ny børnehave skal opføres på Skovmose Allé, i stedet for den nuværende, som skal rives ned. 

Hareskov Idrætsforening, fodbold, ønsker at få anlagt kunstgræs på den store græsplæne over 

for Hareskovhallen, i stedet for at anlægge det på den lille grusbane, som kommunen har 

foreslået. 

Anders nævnte, at der er udarbejdet to foldere, én om arkitekturpolitik og én om 

Mountainbike ruterne i Hareskoven. 

Henning, som tilrettelægger ”Kunstens dag” i Hareskovby den 25. april 2015, har fået megen 

fokus udefra, dvs, det øvrige Furesø. I 2014 var der ca. 2.000 gæster. 

 

g. Furesø Bevaring /v. Anders 

Anders nævnte, at Furesø bevaring yder tilskud til vedligeholdelse af bevaringsværdige huse, 

eks. det gennemrenoverede ”spejderhus”, som fået rentefrit lån (skal indfries ved salg). 

  

3. Det reviderede årsregnskab for 2014 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent og budget for 2016.                                                                                          



Den foreslåede Kontingentforhøjelse til kr. 200,00 årligt pr. husstand blev vedtaget af de på  

generalforsamlingen fremmødte. 

På spørgsmålet om det ret store budgetterede underskud, der nedbringer HMB’s formue, vil 

kasseren tage dette op ved næste års budgetlægning. 

Vedligeholdelse af Annexgaarden: Furesø kommune sørger for udvendig vedligeholdelse og HMB 

vedligeholder indvendigt. 

 

5. Indkomne forslag 

Ingen forslag var indkommet. 

 

6. Valg 

Erik Rasmussen blev genvalgt som formand for 2 år  

Anders Riiber Høj,  Egil F. Hulgaard,  Henning Bek og John Ehrbahn blev alle genvalgt til bestyrelsen 

for 2 år. 

Nyvalgt i HMB’s bestyrelse: Leise Marud, Skandrups Allé 43, tel: 2329 0357.                                         

E-mail: leise.marud@gmail.com. 

Ligeledes nyvalgt i HMB’s bestyrelse: Ib Knudsen, Tibberup Allé 11, tel: 4444 2048  /  2465 5824.    

E-mail: ibknudsen@webspeed.dk  

Begge indvalgt med applaus. 

Finn Løkkegaard blev genvalgt som revisor suppleant for 2 år. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Annie Klug  og  Niels-Erik Olsen, begge valgt for 2 år i 2014. 

Revisor er Marianne Jørgensen, valgt for 2 år i 2014. 

 

7. Eventuelt 

Intet. 

 

15. marts 2015 / go 
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