
Bestyrelsesmøde  18/2-2020 i RH 40 fra 20-22:30 

Deltagere: Lene, Michael; Casper, Pia, Hanne (Rasmus Pankchik RH44 fra 21:30-22:30) 

Fraværende: ingen 

Referent: Hanne 

DAGSORDEN  

1) Godkendelse af sidste referat foretaget : Ja 

2) Vi har modtaget faktura fra Aarsleff. Casper kontakter dem med henblik på endelig gennemgang 

inden faktura betales. 

3) Alle 3 tilbud fra asfaltfirmaerne er nu modtaget. Tilbuddene skal gennemgås sammen med 

Teknologisk institut. 

4) Forberedelse til generalforsamling  

a. Indkaldelse og formandens beretning er lavet (Hanne) 

b. Udprint af 116 eksemplarer af indkaldelse, budget og regnskab undersøges (Lene) 

c. Uddeling er tilbudt (Anna B.Z fra RH 42) 

d. Bestilling af drikkevarer i svømmehallen (Michael) 

e. Referent til generalforsamlingen (Casper) 

 

5) EVT:  

a. Allan Artmann er udtrådt af bestyrelsen den 2/2 af personlige årsager. Suppleant Michael 

Riis tiltræder bestyrelsen i hans sted. 

b. Faktura fra Kompan er modtaget. Der er uklarhed om opsummering af ydelser. Kompan 

kontaktes af Pia inden betaling. 

c. Ny Nabohøring er tilsendt fra Furesø kommune angående RH 26. Det var ikke muligt for 

bestyrelsen reelt at vurdere materialet fra kommunen, da det virkede mangelfuldt. Rasmus 

Pankchik RH44 blev kontaktet for vurdering. Rasmus bekræftede, at noget af det materiale, 

der blev henvist til i høringen, og som var nødvendigt for en vurdering,  slet ikke var 

medsendt. Derudover fremgik materialevalg ikke længere af ansøgningen, tegningerne var 

ikke reviderede som ellers anført, og den planlagte kælder fremgik ikke af 

kvadratmeterudregningen. Ved nærmere gennemgang af de medsendte tegninger, blev det 

også klart at huset ikke kun af grundplan, men også af udseende, arkitektonisk vil være 

meget anderledes end de nuværende huse. Bestyrelsen vurderede, at man ikke på 

baggrund af det medsendte materiale var i stand til at danne sig et billede af, hvad der reelt 

blev ansøgt om. Bestyrelsen beder derfor kommunen om at fremsende korrekt og 

fyldestgørende materiale, så en reel vurdering kan udføres. 

 

Næste mødedato og sted: Generalforsamlingen den 26/3 kl 19-21 i FSU lokalet, Farum Svømmehal 

 

Referat udsendes indenfor 1 uge til kommentering. Der godkendes på email,  referat sendes til Casper der 

lægger det op på hjemmesiden sammen med info om dato for næste møde 

Mødeafholdelse, honoreres med 100kr Udvalg: hussalg (Hanne) regnskab ( Lene), asfalt (Casper, Michael), 

vej og park ( Michael), Legeplads/ fastelavn ( Pia)  


