
 
 
 
 

 
Bestyrelsens beretning 2011 
 
Bestyrelsen holder som regel sine møder den første onsdag i måneden. I 2011 har vi afholdt  
10 møder. 
Bestyrelsen har bestået af: 
Birgit Nielsen, Hanne Kjærgaard, Marianne Halberg, Palle Skovborg, Hans Båring Hansen, Ole 
Hesselkilde, Poul Lüneborg og Bernt. 
 
Vi har deltaget i en række tværgående samarbejder i Miljørådet, Lokalsamfundenes Samvirke, 
Furesø Bevaring, DH-Furesø, Beboerforeningen Farum Landsby og Kulturelt Samråd. 
 
Furesø By og Land har udarbejdet høringssvar, indstillinger og bemærkninger til Furesø Kommune 
i sager vedr. arkitekturpolitik, arkitektkonkurrence, byggeri, miljø og planlægning bl.a.: 
 
Sejlgården, indsigelse vedr. dispensation fra lokalplan til kviste, døre og vinduer i driftsbygninger. 
 
Skolelandbrug, indsigelse og forslag vedr. udstykning og bebyggelsesplaner. 
 
Præstegårdslænger og graverbolig, møder og indsigelse mod planer for parkering, renovering og 
byggeri efter brand og opførelse af ny præstebolig. 
 
Agenda 21, sammen med Beboerforeningen Farum Landsby indsendte vi bemærkninger til 
kommunens Plan- og Agenda 21 strategi, hvor vi bl.a. påpegede værdien af at bevare de mange 
landsbysamfund med kvalificerede lokalplaner, tilhørende designmanualer og pleje- og 
beskæringsplaner. Trafikforholdene på Farum Hovedgade må revideres og den foreslåede 
rundkørsel ved Sejlgården må igen indgå i planerne sammen med en nedsættelse af hastigheden og 
nedlæggelse af midterheller. En lokalplan for Farum Hovedgade 50 må udskydes og ses i 
sammenhæng med en revision af den overordnede lokalplan for hele Hovedgaden. 
 
Farum i udvikling, indbudt arkitektkonkurrence om Farum Midtby. Første fase af konkurrencen 
blev afgjort i november måned og behandlet på møde i Miljørådet den 9. november 2011. Bernt 
holdt et indlæg med spørgsmålet ”Er arkitekterne på sporet af en bæredygtig vision for midtbyen?”, 
hvor flg. forhold blev nævnt: 

- Bytorvets udvidelse og Bybækgrunden indgår som en del af helheden 
- Forbindelse fra naturområderne til bymidten 
- Bearbejdning af indfaldsvejene i nord/syd og øst/vestgående retninger med rundkørsler og 

beplantning. 
- Efterlysning af trafikplan og stillingtagen til op- og nedkørsler til motorvejen på Paltholmvej 
- Overdækning af motorvejen burde indgå i 2. fase af konkurrencen. 

 
Furesø Bevaring er stadig i sin etableringsfase, men er så småt begyndt at fungere med Hans 
Båring og Bernt repræsenteret i bestyrelsen. 



 
 
 
 
 
 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur holdt den 24. september formandsmøde i 
Historiens Hus i Odense. Hans Båring og Bernt deltog i det inspirerende møde. 
 
Furesø By og Land – 40 år. 
Årets store begivenhed var foreningens 40 års jubilæum. Jubilæet blev fejret med udgivelsen af et 
festskrift og en reception på Farumgård, hvor Det gamle Farums Venner blev stiftet for 40 år siden. 
En stor tak til Farumgårds ejer Kresten Bergsøe, som åbnede mødelokalet i østfløjen for jubilæet.  
Borgmester Ole Bondo Christensen fremhævede i sin tale foreningens arbejde med kvalitet i helhed 
og detalje, når det gælder kommuneplaner, lokalplaner, bevaring og renovering af den enkelte 
ejendom. Her kommer foreningens professionelle, faglige viden til udtryk i inddragelse og 
samarbejde med andre foreninger, borgere og brugere. 
Formand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Bent Falk ønskede til lykke og 
understregede i sin tale betydningen af lokalforeningernes arbejde med bevaringsværdige bygninger 
og landskaber.  
Der blev serveret champagne, kransekage og jordbær for de mange gæster, blandt dem også 
medlemmer af foreningens første bestyrelse. Vi modtog støtte til receptionen og udgivelsen af 
festskriftet fra Furesø Kommune, lokale banker, forretninger og firmaer. Det var meget positivt at 
mærke den store opbakning til foreningens arbejde gennem de mange år. 
Markeringen af jubilæet har bidraget til at øge interessen for foreningens virksomhed. Denne tæller 
nu i alt 70 medlemmer. 
 
Endelig skal det nævnes, at bestyrelsen igennem det forløbne år har fortsat arbejdet med at udvikle 
foreningens hjemmeside www.furesoebyogland.dk 
 
Vi vil gerne 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 den 1.03.2012 
 
    


