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__________________________________________________________________
Referat:
1.Valg, af dirigent og referent
Lene Munch-Petersen valgtes som dirigent og konstaterede, at indkaldelse til
generalforsamlingen var sket med lovlig varsel ved annoncering i HMBs husstandsomdelte
forårsprogram og ved nyhedsbrev til medlemmerne.
Referent: John Ehrbahn
2. Beretning om foreningens virksomhed
v/ Anders Riiber Høj, konstitueret formand
Anders Riiber Høj gennemgik den uddelte beretning:
Organisatorisk
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen 12. marts 2013 haft 8 medlemmer:
o Anders Riiber Høj, konstitueret formand siden 11. april 2013
o Erik Rasmussen, næstformand
o Niels-Erik Olsen, kasserer
o Annie Klug
o Egil Hulgaard
o Henning Bek
o John Ehrbahn
o Lene Munch-Petersen, formand indtil 11. april 2013
Der er holdt fem bestyrelsesmøder
Der er udgivet to aktivitetsfoldere og to foldere for debatforum
I alt 473 husstande betalte kontingent i 2013, mod 425 i 2012

Aktiviteter
Hareskovby Medborgerforening har til formål at sikre, at Hareskovby er et velfungerende og
vedkommende bysamfund. Eller som skrevet i vedtægterne:
at virke for, at Hareskovby forbliver en levende bydel med bevarelse og udvikling af det eksisterende
kultur- og sportsliv
at styrke sammenholdet mellem områdets borgere
at sikre, at udviklingen i Hareskovby sker med respekt for og i harmoni med de kulturhistoriske og
naturmæssige kvaliteter
at fremføre borgernes synspunkter over for offentlige myndigheder og andre samt gennem konstruktiv
dialog med disse at fremme foreningens formål i øvrigt
at 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
at sikre bevarelse af Annexgården som samlingssted for Hareskovbys borgere
at skabe mulighed for forskellige motions- og kreative aktiviteter i og omkring medborgerhuset,
biblioteket og skolen, eksempelvis: Petanque, motionssvømning, gymnastik, skak, billedkunst, keramik
og sang/musik
Vi har igen i det forløbne år været mange, der har ydet en stor frivillig indsats for at fremme
formålsparagraffen. Indsatsen sker især gennem aktivitetsudvalget, lokaludvalget, historisk gruppe,
litteraturgruppen og ved idrætsaktiviteter i HMB-regi.
Herudover har HMB i 2013 deltaget i Styregruppen for Annexgården, Brugergruppen for Hareskov
Bibliotek, Lokalsamfundenes Samvirke og Furesø Bevaring.
Da Hareskovby kun udgør 10 % af Furesø Kommune kan vores lokalsamfund let blive klemt eller glemt
når kommunens beslutninger træffes. Bestyrelsen lægger derfor stor vægt på, at HMB skal have gode
relationer til alle dele af byrådet, samt at der i byrådet er godt lokalkendskab til Hareskovby. Derfor var
valget til byrådet d. 19. november 2013 vigtigt for Hareskovby. HMB holdt borgmestermøde i marts og
hele to valgmøder - både et møde med de seks lokale kandidater i oktober og et møde med alle otte
spidskandidater til Furesø Byråd i november. Alle tre møder var velbesøgte, med ca. 80 tilhørere og
livlig debat i en propfuld Annexgård i marts og oktober, samt pænt over 200 fremmødte i skolens
gymnastiksal d. 5. november.
Da vælgerne havde talt var resultatet, at hele fire lokale kandidater blev valgt: Egil F. Hulgaard (kons.),
Lene Munch-Petersen (soc.), Kurt Bork Christensen (Venstre) og Gustav Juul (Venstre). Det er desuden
HMB’s indtryk, at alle byrådets partier har stor fokus på at sikre en attraktiv udvikling for
lokalsamfundene i alle dele af Furesø Kommune – så fremtiden for Hareskovby tegner lys.
Aktivitetsudvalg v/Lene Munch-Petersen
De mange aktive i aktivitetsudvalget står i 2013 bag to aktivitetsfoldere:
• Forårssæsonen med tilbud om 18 arrangementer
• Efterårssæsonen med tilbud om 18 arrangementer
Forud for hver sæson indhenter vi god inspiration fra HMB´s medlemmer til kommende arrangementer
og aktiviteter. Visse arrangementer er der blevet tradition for at afholde som: Fastelavnsfest,
Borgmestermøde, Kunstens Dag, Debatforum, vinsmagninger, spiseaftener, naturture, sangaftener og
den årlige Sct. Hans fest.
I foråret takkede initiativtageren Børge Egelund Jørgensen af som arrangør af ”Debatforum”, efter 6
gode sæsoner. Det blev til hele 48 møder, arrangeret i tæt samarbejde med biblioteket. Alle

oplægsholdere har været fra Furesø, idet konceptet var at det skal være ”en af vore egne”, altså en
borger i vores kommune, der formidler viden og debat om sit speciale til ”almindelige” borgere. Emner
har spændt vidt. Deltagerantallet har aldrig været under 50 – og en enkelt gang var der over 200
deltagere. Publikum kommer ikke kun fra Hareskovby, men fra hele kommunen.
Fra efterårssæsonen 2013 er Debatforum videreført af Jørn Gry og Ib Knudsen, der satser på at fortsætte
den store succes. Det blev til 4 gode arrangementer i løbet af efteråret – og yderligere 3 i forårssæsonen
2014.
I modsætning til ”Debatforum” er konceptet for ”Søndag på Biblioteket”, at oplægsholderen er en
erfaren, landskendt formidler. I foråret var det meteorolog Peter Tanev og journalist Georg Metz.
Arrangementet er midlertidigt indstillet fra efteråret 2013.
I efteråret gennemførte vi endvidere 3 meget vellykkede musikaftener i samarbejde med Hareskov
bibliotek. Thomas Heilmann viste musikvideoer og fortalte over 2 aftener om et af jazzens absolut
største navne, Duke Ellington. I oktober havde vi besøg af sopran Birgit Lyngholm fra Hareskovby, som
sang arier fra opera og operette, akkompagneret af pianisten Ellen Tang. De 3 aftener havde næsten 200
tilhørere.

Siden 2008 er det blevet en god årlig tradition, at kunstnere bosat i Hareskovby udstiller deres malerier,
tegninger, skulpturer, keramik, smykker osv. en forårssøndag i det vi har døbt ”Kulturtrekanten”:
Medborgerhuset, Skolen og Biblioteket. Antallet af udstillende kunstnere er vokset år for år til ca. 30,
foruden flere skoleklasser. Arrangementet holdes i tæt samarbejde med skolen og biblioteket. Det blev
afholdt 5. maj 2013 og vi nåede op på et par tusinde gæster. Det er imponerende at kunne samle så
mange kunstinteresserede på en enkelt udstillingsdag.
Kunstens Dag blev denne gang koordineret af Henning Bek, som har taget over efter initiativtageren
Børge Egelund Jørgensen. Henning og løftede den store opgave i flot stil. I 2014 holdes arrangementet
søndag den 27. april – velkommen!
Lokaludvalget v/Anders Riiber Høj
HMB’s lokaludvalg har i 2013 fortsat den ihærdige indsats for at sikre at Hareskovby bevares og
udvikler sig i tråd med HMB’s formålsparagraf. Indsatsen bæres af en bred kreds af aktive og vi lægger
stor vægt på saglighed og respekt. Resultaterne er gode:
• Vi bliver mødt med lydhørhed hos både forvaltningen og lokalpolitikerne.
• I 2013 blev der ikke foreslået nedlagt kommunale faciliteter i Hareskovby. Kort før jul foreslog
forvaltningen dog at nedlægge den midlertidige skovbørnegruppe i en pavillon ved Bøgely og flytte
børnene til Værløse Vest. Men efter en målrettet HMB-indsats sammen med forældrerepræsentanter fra
byens tre daginstitutioner, lykkedes det at forklare byrådets udvalg at alle prognoser peger på en
yderligere kronisk pladsmangel i Hareskovby, hvorefter den midlertidige gruppe blev forlænget.
• Forvaltningen gennemførte i 2013 for første gang en systematisk kortlægning af bevaringsværdierne i
Hareskovby. HMB deltog aktivt og opnåede stor indflydelse på processen. Resultatet afspejler i høj grad
HMB’s input.
• Furesø Kommune har i 2013 besluttet, at Hareskovby i efteråret 2014 skal have en ny samlet
lokalplan, som skal afløse byens op til 36 år gamle og stærkt forældede lokalplaner. Dette har i årevis
været et vigtigt mål for HMB. Den nye, tidssvarende lokalplan skal understøtte en attraktiv fysisk

udvikling af Hareskovby de kommende mange år. Arbejdet tager udgangspunkt i HMB’s oplæg og
rækken af workshops/møder HMB gennemførte i 2011.
• I oktober 2013 åbnede en lokal dagligvarebutik i Hareskovby. Muligheden for at kunne klare de
daglige indkøb lokalt i Hareskovby har stået højt på HMB’s ønskeseddel, lige siden den sidste
købmandsforretning lukkede i 2001.
• Forvaltningen har i 2013 gennemført trafiksanering og evaluering af Gammel Hareskovvej og
Skovbovænget omkring skolen. Dette har medført lavere hastighed og bedre forhold for cyklister.
• HMB er høringspart i alle plansager, dispensationer og høringer i Hareskovby. Det er lokaludvalgets
indtryk, at forvaltningen har indset, at dispensationer kun bør meddeles undtagelsesvis og at de i højere
grad skal respektere lokalplanernes retningslinjer om levende hegn og et grønt udtryk af vores by.
• Busbetjeningen af Hareskovby er ikke blevet forbedret i 2013.
• Tilflytningen af børnefamilier fortsætter, hvilket indebærer at der er permanent mangel på
børnehavepladser i Hareskovby. Det lykkedes at få forlænget den midlertidige løsning med en
skovbørnegruppe i en pavillon tilknyttet Bøgely, men HMB arbejder videre på at sikre en god
permanent løsning.
• HMB har i samarbejde med MTBtours opnået tilskud fra Friluftsrådet og kommunen til udarbejdelse
af en folder, der skal forebygge konflikter mellem de mange forskellige brugere af skoven.
• Vi har desuden i 2013 været aktive i Lokalsamfundenes Samvirke, der er et forum for dialog og
samarbejde om fælles anliggende for kommunens mindre lokalsamfund. HMB udfylder samvirkets
plads i Furesø Bevaring, der virker til sikring af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i Furesø
Kommune.
Lokaludvalget forventer at der fremadrettet er behov for at arbejde videre med en lang række sager. Vi
inviterer alle til at deltage i arbejdet og vi vil alle gøre hvad vi kan, for at løse disse opgaver til glæde for
hele Hareskovby.
Idrætsaktiviteter i HMB-regi v/ Nils Rude Petersen
Åbningen af Hareskov svømmesal for medlemmerne forløber fortsat positivt, og der er pænt fremmøde i
foreningens svømmetid både tirsdag og fredag. Desuden er der i 2013 taget initiativ til opstart af en
yoga-gruppe i HMB-regi.
Litteraturgruppen v/Lisbeth Abrahamsen
Litteraturgruppen som har eksisteret siden 2006 mødes ca. hver 6 uge. Medlemmerne vælger på skift og
vedkommende har ansvar for at fremlægge forfatter og valg af bog. Dette giver en inspiration for os alle
til nye bøger og forfattere vi måske ellers ikke ville have læst. Det er ofte udenlandske forfattere der
vælges der beskriver andre landes kultur, politik og religion der diskuteres. Der optages ikke flere i
læsegruppen på nuværende tidspunkt.
Historisk gruppe v/Mogens Persson og Finn Lykkegaard
Den Historiske Gruppe har også været aktiv i 2013 og har blandt andet medvirket i forvaltningens
kortlægning af Hareskovbys bevaringsværdier. Den store database på hjemmesiden
"Hareskovhistorie.dk" er godt udbygget, men der foregår stadig mindre tilføjelser af billeder. Folk der

henvender sig til gruppen på mail bliver kontaktet. Det kan være vedrørende billeder eller man ønsker at
fortælle historier fra fortid.
Kommentarer
Anders Riiber Høj oplyste at HMB sammen med cykelbutikken havde fået 40.000 kr. fra kommunen til
at lave en folder om hvorledes man opføre sig i skoven, herunder som cykelrytter.
Finn Lykkegaard oplyste som medlem af ældrerådet, at man arbejder på forslag til bedre adgang til
stationen, og han ville vende tilbage med oplysninger når disse foreligger.
Naboen til boligbyggeriet på Poppelvej 28 takkede for støtten fra HMB.
Med disse kommentarer godkendte generalforsamlingen beretningen.
3. Det reviderede årsregnskab 2013
Anders Riiber Høj gennemgik kort det fremlagte årsregnskab, der blev godkendt uden
yderligere bemærkninger.
4. Fastsættelse af kontingent og budget for den kommende periode
Det var fremlagte forslag til uændret kontingent som blev godkendt
Kontingent er herefter 150 kr. om året og er gældende for hele husstanden.
Det fremlagte budget for år 2014-2015 blev godkendt.
5. Indkomme forslag
Der er ikke indkommet forslag
6a. Valg af formand
Lene Munch-Petersen og Anders Riiber Høj – modtager ikke genvalg
Erik Rasmussen blev valgt som ny formand (for 1 år)
6b. Valg til bestyrelsen
Annie Klug
Niels-Erik Olsen
Begge blev valgt for 2 år.
Marianne Jørgensen blev valgt som revisor - for 2 år
Ikke på valg, da alle er valgt for 2 år i 2013
Anders Riiber Høj
Egil F. Hulgaard
Henning Bek
John Ehrbahn
Finn Løkkegaard (revisor suppleant)

7. Eventuelt
Svend-Erik Jørgensen, redegjorde for det nye boligbyggeri på ridehusgrunden, i forhold til lokalplanen,
herunder forhold omkring carporte der vil komme til at står i facadelinien mod Rolighedsvej.

Der blev spurgt til rygter om at meningshedshuset vil blive større, hertil kunne Annie Klug oplyse at
eksisterende meningshedshus skulle rives ned og der skal bygges et nyt, men dette vil ikke blive større.
Der blev spurgt til om den nye lokalplan for hele vores område, tager høje for bevaringsværdige træer,
hertil svaret Anders Riiber Høj, at dette vil man være opmærksomme på i lokalplanudvalget.
Ved generalforsamlingens afslutning takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden.

