Foreningen Furesø By og Land
Att. Bernt Petersen
Søvej 1 B
3520 Farum

Årsberetning 2013/2014.
1. Indledning.
Denne beretning dækker perioden 19. marts 2013 til 28. marts 2014.
Ved udgangen af 2013 var der registreret 60 medlemmer mod 56 året før. Det skal
bemærkes, at medlemmer, der har fået en rykker betragtes som udmeldt, hvis de ikke
reagerer på denne.
Der er i perioden afholdt 9 bestyrelsesmøder – 6 møder efter 1. april 2013 og til dato,
tre i 2014.
De 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter har varetaget følgende funktioner:
Bernt Petersen, formand
Poul Lüneborg, næstformand og referent
Birgit Nielsen, kasserer
Hanne Kjærgaard, medlem af Miljørådets koordinationsgruppe
Marianne Halberg, repræsentant i Kulturelt Samråd
Hans Båring Hansen og Ole Hesselkilde, opbygning af hjemmeside
John Erbahn, suppleant
Søren Rasmussen, suppleant

2. Medlemsaktiviteter.
Den. 26. maj 2013 gennemførtes en medlemsudflugt med deltagelse af 27
medlemmer. Der var tale om et besøg på Klaus Nar Holm. Bestyrelsen takker Bjarne
Clausen og hans kone for deres imødekommenhed overfor foreningens ønske om
dette helt særlige arrangement med besøg i deres privatbolig beliggende på den lille ø
i Farum Sø. Arrangementet var særdeles vellykket, til dækning af diverse udgifter i
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forbindelse med arrangementet blev der opkrævet 50 kr. pr. deltager.
Bestyrelsen har endnu ikke lagt sig fast på et arrangement i foråret 2014.
3. Bestyrelsens arbejde.
3.1. Arkitekturpolitik for Furesø kommune.
På stort set samtlige bestyrelsesmøder i beretningsperioden har dette tema været på
dagsordenen. Hvorledes kan foreningen medvirke til at fremme udarbejdelsen af en
arkitekturpolitik for Furesø kommune?
Grundlaget for disse overvejelser blev yderligere forstærket, da kommunen den 13.
november 2013 meddelte, at man havde engageret konsulentfirmaet Operate til at
planlægge, lede og gennemføre en proces med borgerinddragelse med det sigte at
undersøge, hvad borgerne mener giver omgivelserne identitet, kvalitet og funktion
med hensyn til både kommunen som helhed og forskellige byområder.
Operate havde desuden fået den opgave at sammenfatte resultatet af
borgerinddragelsen i en rapport med konklusioner, der kan bidrage til
vidensgrundlaget for kommunens udarbejdelse af en arkitektur- og byrumsstrategi.
Formålet med borgerinddragelsen er at få indsigt i borgernes opfattelse af, hvad der
gør omgivelserne gode og mindre gode, hvad der er særligt i de enkelte
lokalområder, og om der er mangler i omgivelserne – alt i forhold til de tre kriterier:
identitet, kvalitet og funktion. Det er angiveligt et mål at opnå en bred
borgerinddragelse med så mange målgrupper repræsenteret som muligt – alle
aldersgrupper, beboere, erhvervsdrivende m.v.
Konsulentfirmaet Operate repræsenterer kommunen i løsningen af denne
borgerinddragelsesopgave.
Samtidig med modtagelsen af denne redegørelse blev foreningen inviteret til at
deltage i 2 offentlige work shops i henholdsvis Farum og Værløse. Forløbet af disse
borgermøder fik et forløb, som gav anledning til en kritisk vurdering af projektet i
bestyrelsen.
Projektet blev tillige drøftet på et møde den 2. december 2013 i Lokalområdernes
Samvirke, hvor lokalforeningerne på forslag fra Furesø By og Land enedes om
sammen at udarbejde et kompendium med et fælles oplæg til en arkitekturpolitik for
kommunen. Der blev på mødet nedsat en redaktionsgruppe, som skal forestå
udarbejdelsen af projektet.
Bestyrelsen har siden arbejdet med diverse bidrag til dette projekt, som er planlagt til
at skulle afsluttes i dette efterår.
3.2. Kommuneplan 2013.
Behandlingen af forslaget til Kommuneplan for 2013 i kommunens udvalg og Byråd
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har selvsagt løbende været til diskussion i bestyrelsen frem til den 4. september
2013, hvor foreningens høringssvar blev fremsendt til kommunen og
samarbejdspartnere.
Foreningen har fastholdt sin tidligere tilkendegivne støtte til det langsigtede mål om
at forlænge S-togs banen til Allerød/Hillerød og flytte Farum station til en beliggenhed
i nærheden af Farum Bytorv, et spørgsmål som blev behandlet på Miljørådsmødet den
18. april 2013 og som indeholdes som en af visionerne i den vedtagne Kommuneplan
2013.
Furesø Byråd vedtog den 18. december 2013 Kommuneplan 2013.
Planen er offentlig bekendtgjort onsdag den 26. februar 2014 i Furesø lokalavis og på
Furesø Kommunes hjemmeside.
3.3. Nye lokalplaner for Hareskov By og Kirke Værløse.
Kommunens beslutning om at iværksætte et arbejde med henblik på at tilvejebringe
lokalplaner for Hareskov By og Kirke Værløse hilses velkommen. Bestyrelsen har
løbende fulgt det arbejde, som konsulentfirmaet ”Dansk Bygningsarv” har udført med
bygningsregistrering i lokalområderne. Kommunens samarbejde i de nedsatte
arbejdsgrupper med lokalforeningerne i de 2 områder er desværre faldet meget
forskelligt ud.
3.4. Opfølgning på væsentlige sager fra sidste beretningsperiode:
- Vedr. Sejlgården.
Bestyrelsen har med tilfredshed konstateret, at kommunens Planudvalg på sit møde
den 4. juni 2013 fastholdt sin tidligere meddelte afvisning ved behandlingen af en
fornyet ansøgning fra Sejlgårdens ejere om at godkende de 6
dispensationsansøgninger. Det er imidlertid en endnu større glæde, at erfare, at der
nu ser ud til at være truffet beslutning om at bringe forholdene i overensstemmelse
med den gældende Lokalplan for Sejlgården, således som Planudvalget har stillet
krav om.
- Vedr. parkeringsforbud m.v. i Farum Landsby.
Det var med nogen forundring, at bestyrelsen erfarede at Miljø-, Teknik- og
Erhvervsudvalget på sit møde den 12. september 2013 afslog at godkende det
forsøgsprojekt i Farum Landsby omfattende et parkeringsforbud på den lukkede del af
Kålundsvej og trafikdæmpende foranstaltninger i krydset Kålundsvej/Søvej efter en 6
måneders prøveperiode og en omfattende opbakning til projektet i en lokal
borgerhøring. Bestyrelsen har erfaret, at der efter kommunevalget gøres forsøg på at
få sagen genoptaget.
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3.5 Møder med Farum Menighedsråd
Der er i beretningsåret afholdt møder med Marianne Kirchhoff fra Farum
Menighedsråd, hvor spørgsmål vedrørende stendige Kålundsvej og tilkørselsforhold til
den runde kirkegård.
Menighedsrådet har tidligere stillet sig positiv overfor parkeringsrestriktioner i Farum
Landsby samt hastighedsdæmpende foranstaltninger på Kålundsvej frem til
indkørslen til den nye parkeringsplads ved kirken.
3.6 afgivende høringssvar Vedr. diverse høringssvar skal anføres.
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Søvej 3
Smedegade 18
Trafikplan for Furesø Kommune 2013 -2017
revideret bebyggelse i delområde 2e på Farum Kaserne
Dispensation til anvendelse af areal for udvidelse af Stavnsholtvej
Kålundsvej 19
Gl Hareskovvej 325

Navnlig følgende 2 sager har bidraget til at markere foreningen i den offentlige debat
i beretningsåret.
- Vedr. Farum Bytorv.
Frederiksborg amtsavis bragte den 15. juli 2013 en artikel om foreningens ønsker og
forslag til Farum Bytorv med titlen: "Hvorfor har Bypladsen i Farum Bymidte ikke
samme kvalitet som Orangegården i Sevilla’s Katedral?” Artiklen var baseret på
høringssvar dateret den 2. juli 2013:
Hvor blev visionerne af?
- Furesø By og Lands kommentar til oplæg for lokalplan 113, Centerbyggeri på Farum
Bytorv.
- Vedr. de politiske partiers arkitekturpolitik op til kommunevalget.
Frederiksborg Avis og Furesø Avis bragte i begyndelsen af oktober måned foreningens
”Debatoplæg for en Arkitekturpolitik”, som tillige blev fremsendt til alle byrådets
medlemmer.

4. Uddeling af diplomer.
Allerede på det første bestyrelsesmøde efter årets generalforsamling påbegyndes
indsamlingen af forslag til hvilke bygninger, der kunne tænkes at komme i
betragtning ved næste års uddeling af diplomer. Denne del af foreningens virksomhed
hører til en af foreningens mærkesager siden stiftelsen i 1971, jf. § 2 nr. 5 i de
gældende vedtægter.
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Bestyrelsen har i år udvalgt 3 kandidater til foreningens diplom. Der er tale om et
valg som på afgørende måde adskiller sig fra sidste års modtagere af denne
udmærkelse, idet der er tale om et projekt som udmærker sig ved en
gennemgribende nyistandsættelse, et projekt som udmærker sig ved at være
fastholdt i sin oprindelige fremtoning og endelig et andelsboligprojekt af en særlig
kvalitet, som gennem mere end 20 år har vist sin værdighed til denne hæder.
Bestyrelsen arbejder fortsat på at få udarbejdet en fortegnelse over bygninger, som
er tildelt foreningens diplom, med henblik på, at oversigten lægges på Foreningens
hjemmeside www.furesoebyogland.dk.

5. Furesø Bevaring.
I beretningsperioden er det lykkedes at nå til vejs ende med etableringen af ”Furesø
Bevaring” med egen bestyrelse osv. På et møde den 20. marts 2013 i kommunen blev
de sidste udestående spørgsmål afklaret. Furesø Avis kunne den 26. juni 2013
fortælle, at bestyrelsen nu var klar til at varetage opgaverne. Bestyrelsen har siden
og frem til i dag behandlet 2 ansøgninger om lån til fremme af bevaringsværdige
bygninger i kommunen. Bestyrelsen har udarbejdet et skema som skal benyttes ved
ansøgning om lån, nærmere herom kan ses på
http://www.furesoe.dk/Kommunen/DetPolitiskeLiv/RaadNaevnOgBestyrelser/Bevaring
sfonden.aspx
Et meget langt sagsforløb efter kommunesammenlægningen i 2007 er med succes
tilendebragt. Initiativet til Farum Bevaringsfond – nu Furesø Bevaring – var en af
foreningens mærkesager ved stiftelsen af foreningen i 1971, jf. § 2 nr. 4 i foreningens
vedtægt.

6. Medlemshvervning og kontingent.
Bestyrelsen har på flere af sine møder drøftet, hvorledes foreningen kan tiltrække
flere medlemmer og undgå, at medlemmer dropper ud af foreningen på grund af
manglende kontingentbetaling.
Gennem de seneste 2 år har der kunnet konstateres et dalende medlemstal ved årets
slutning.
Girokortet til kontingentbetaling vil stadig blive uddelt i papir til alle medlemmer som
en betalingserindring. Derudover har bestyrelsen afklaret at foreninger, institutioner
og virksomheder med interesse for foreningens formål i fremtiden også burde kunne
tegne medlemskab med samme status som en fysisk person mod betaling af et
årskontingent på 350 kr.
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Bestyrelsen har overvejet en kampagne rette mod sådanne potentielle medlemmer,
men har besluttet at en sådan hverveaktivitet bør udsættes til efter
generalforsamlingen for at denne kan tage endelig stilling til forslaget.
Alle medlemmer opfordres til at gøre en indsats for at tegne nye medlemmer.
Endelig har bestyrelsen for at holde udgifterne til informationsformidling nede
besluttet for fremtiden at benytte udsendelse af henvendelser til medlemmerne pr.
mail, i det omfang det er muligt. Medlemmer, som ikke ønsker at modtage
elektronisk information fra foreningen opfordres til at meddele dette til bestyrelsen i
forbindelse med kontingentindbetaling.

7. Afslutning
Vi vil gerne afslutningsvis takke for det gode samarbejde, vi i årets løb har haft med
Furesø Kommune, byråd, politikere og forvaltning, pressen og alle vore
samarbejdspartnere i råd og foreninger.
Farum, marts 2014
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