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Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Farum Kaserne 

Torsdag den 1. oktober 2020 

 

 

Mødedeltagere: Carsten, Hans, Michael, Robert, Ann-Britt, Lars, Camilla og Knud. 

Afbud: Søren   

Referent: Henriette 

 

Dagsorden  

1. Konstituering 

2. Konstituering af udvalg/arbejdsgrupper  

3. Aktuelle sager  

4. Økonomi 

5. Møderække 

6. Eventuelt 

 

1. Konstituering 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger;  

 

Formand  Carsten Ildor 

Næstformand  Ann-Britt Sørensen 

Kasserer  Hans Eriksen 

Bestyrelsesmedlem Michael Bo Friis 

Bestyrelsesmedlem Robert Jacobsen 

Bestyrelsesmedlem Søren Keller 

Suppleant  Camilla Boel-Kjær 

Suppleant  Lars Wilms 

Suppleant  Knud Degenholw 
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2. Konstituering af udvalg (UV) og arbejdsgrupper (AG) 

 

Udvalg / arbejdsgruppe 

 

 

Medlemmer 

 

Legepladsudvalg (UV) 

  

 

Ann-Britt, Hans og Camilla 

 

Ny affaldsordning (AG) 

  

 

Søren, Michael, Robert og Carsten 

 

Repræsentation af foreningen ift. kommunen/ 

deltagelse i kvartalsmøder (UV) 

 

 

Carsten, Michael og Lars 

 

Pleje og drift af eksisterende grønne områder (UV) 

 

 

Carsten, Michael og Robert 

 

Overdragelsesforretning / tilskødning af 

fællesarealer (AG) 

 

 

Carsten, Michael og Knud 

 

Forsikringssager (UV) 

 

 

Søren og Ann-Britt 

 

Økonomi (UV) 

 

 

Hans, Carsten, Ann-Britt og Knud 

 

Velkomstmøder for nye medlemmer (AG)  

 

Carsten og Michael 

 

 

Veje og trafik (UV) 

 

 

Carsten, Michael, Robert og Lars 

 

Hjemmeside (UV) 

 

 

Henriette, Camilla og Carsten Riddersholm 

(webmaster) 

 

Note; Udvalg er bestående, mens arbejdsgrupper nedlægges i takt med opgavernes afvikling.  
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3. Aktuelle sager  

Formanden orienterede om følgende aktuelle sager;  

a. Ansøgning om tilladelse til at opstille flyttecontainer på GR I p-plads eller GF areal. 

b. Opstilling af rutsjebane på legeplads ved Soldaterstien har medført klage fra nabo i 

Garnisonsparken.  

c. Flytning af boldbane (mindre mål bør overvejes). 

d. Farum Lilleskole etablerer sig formentligt på institutionsgrunden. Bestyrelsen afventer høring. 

e. Dispensationsansøgning fra 2E Group vedrørende parkeringspladser ved Bel Air. 

 

 

a) En enig bestyrelse gav afslag på opstilling af container på P-plads og GF grønne arealer, eftersom dette 

kan skabe præcedens fremadrettet og er i strid med tidligere trufne beslutninger i lignende sager. 

 

b) Klagen blev drøftet. Eftersom beboeren i alle forhold til Grundejerforeningen er repræsenteret af 

Ejerforeningen Garnisonsparken, vil sagen blive drøftet af ejerforeningens bestyrelse, som tager stilling til, 

om beboerens klage med ejerforeningens mandat skal fremstilles for grundejerforeningen på ny. 

Bestyrelsen har oplyst Ejerforeningen Garnisonsparken om, at man ikke har modtaget øvrige klager. 

 

c) Grundejerforeningens boldbane er blevet flyttet grundet klage over dens nuværende placering nord for 

Kompagnivej. Ny placering er fundet for enden af Adjudantvænget. Nye mindre fodboldmål skal anskaffes. 

 

d) Bestyrelsen afventer høring. Grundlaget er endnu ikke oplyst, hvorfor bestyrelsen ikke sagligt kan tage 

stilling til projektet. Bestyrelsen forventer bl.a. at blive præsenteret for eventuelle pavilloners udtryk og 

placering.      

 

e) Grundejerforeningen har modtaget en ansøgning om dispensation for anlæggelse af parkeringsarealer 

som græsarmering ved Bel Air. Grundejerforeningen har sendt høringen til ejerforeningerne i Bel Air til 

kommentering. Bestyrelsen vil herefter udarbejde et høringssvar til Furesø Kommune.   

 

4. Økonomi 

Hans havde umiddelbart ingen bemærkninger til foreningens økonomi. Han og Carsten præciserede i forhold 

til overskud på budgettet, at der udestår flere større driftsopgaver, som ex udlægning af blomsterløg, som 

besluttet på forrige års generalforsamling. Pleje af områdets søer. Omkostningen hertil er mellem 50-75.000 

kr. pr. sø samt erstatning af udgående planter i foreningens mange bøgehække. De to sidstnævnte er årligt 

tilbagevendende driftsopgaver.  

5. Kommende møder  

De to næste bestyrelsesmøder afholdes henholdsvis den 23. november 2020 og den 18. januar 2021.  

 

6. Eventuelt 

Robert oplyste, at der på Ejerforeningen Garnisonsparkens generalforsamling var fremkommet spørgsmål til 

det lokalplansforslag, som kan gøre det muligt at etablere parkeringspladser på hestefolden overfor Rema.  

Ejerforeningen ønsker at Grundejerforeningen forholder sig til sagen. Bestyrelsen ønsker først at forholde sig 

til sagen, når foreningen modtager en høring eller en høring bliver offentliggjort.  


