FURESØ

BY OG LAND

Referat af diplomoverrækkelse og generalforsamling
Tirsdag den 19. marts 2013
Mødet fandt sted i Pejsestuen, Stavnsholtkirken, ca. 40 deltog i mødet.
Foreningens formand Bernt Petersen bød alle fremmødte og ikke mindst borgmester Ole Bondo
Christensen velkommen. Nedenfor følger først referatet af generalforsamlingen, dernæst en
redegørelse af forløbet af diplomoverrækkelsen ved borgmesteren samt hovedpunkter i hans
indlæg.
I Ordinær generalforsamling 2013
Generalforsamlingen var indkaldt iflg. reglerne i vedtægterne dels ved brev til alle medlemmer
vedlagt beretning, regnskab og budget dels ved annonce i Furesø Avis den 5. marts 2013.
1. Valg af dirigent og referent.
Formanden foreslog Hanne Kjærgaard som dirigent og Poul Lüneborg som referent, de blev
begge valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens
vedtægter og gik derefter over til behandlingen af punkterne i den udsendte dagsorden.
2. Bestyrelsens beretning
Dirigenten gav ordet til formanden, der henviste til den udsendte beretning. Da der ikke var
spørgsmål til denne, erklærede dirigenten derfor denne som værende godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Dirigenten gav ordet til kasserer Birgit Nielsen, der henviste til det udsendte regnskab. Da der
ej heller var spørgsmål til dette, erklærede dirigenten også dette for at være godkendt.
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 2013
Kassereren henviste til det udsendte budget og foreslog uændret kontingent, hvilket
forsamlingen tilsluttede sig.
Kontingentet er fortsat:
Pensionister
200,00 kr.
Enkelt personer
250,00 kr.
Par
350,00 kr.
Foreningens bankkonto: Danske Bank 3167 konto 6184286
Girokonto: 01< 6184286
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5. Indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkomne forslag til behandling på
generalforsamlingen.
6. Valg til bestyrelsen
Formanden konstaterede, at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valgt:
Hanne Kjærgaard, Hans Båring Hansen, Poul Lüneborg, Bernt.
Alle fire var indforstået med genvalg - de blev valgt med akklamation.
a. Valg af 2 suppleanter
Formanden indstillede Søren Rasmussen, Stavnsholt til valg som bestyrelsessuppleant,
hvorefter han spurgte om der var andre kandidater. John Ehrbahn, Hareskov By, erklærede sig
villig til at lade sig vælge som suppleant. De blev begge enstemmigt valgt.
b. Valg af revisor og revisorsuppleant
Foreningens hidtidige revisor Steen Brynitz og revisorsuppleant Gerda Petersen blev begge
genvalgt.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at orientere om det møde, der i morgen skal
afholdes mellem kommunen, ved borgmester Ole Bondo Christensen, og bestyrelsen for Furesø
Bevaring. I den forbindelse gjorde han rede for formålet med Furesø Bevaring og mulighederne for
at opnå støtte i form af rente og afdragsfri lån til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Han
gav endvidere en redegørelse for de kriterier, der benyttes ved vurderingen af om en ejendom kan
anses for bevaringsværdi. For at undgå fremtidige konflikter mellem kommunen og bestyrelsen i
Furesø Bevaring, var det vigtigt på morgendagens møde at få fastsat kriterier for, hvad der skal
henføres til vedligeholdelse af en ejendom og renovering af en sådan. Det er glædeligt, at byrådet
har truffet principbeslutning om at yde et tilskud på 100.000 kr. til Furesø Bevaring i de følgende 4
år, hvilket gør det muligt at overdrage ansvaret for virksomheden inden for Furesø Bevaring til
bestyrelsen i den nærmeste fremtid.
Formanden sluttede med at orientere om det planlagte medlemsarrangement søndag den 26. maj
2013 på Klaus Nars Holm. Nærmere information om arrangementet vil tilgå alle medlemmer.
Deltagerpris 50 kr. *
Endelig blev et optryk af foreningens brochure efterlyst.
II Årets diplomoverrækkelse og oplæg ved borgmester Ole Bondo Christensen
Bernt nævnte indledningsvis, at han glædede sig over byrådets beslutning om fremover at yde et
tilskud på 100.000 kr. til Furesø Bevaring, som oprindelig var udsprunget af foreningens
virksomhed i begyndelsen af 1970-erne. Dernæst pegede han på Furesøs unikke natur, som giver
kommunen en helt særlig kvalitet sammenholdt med beliggenheden 25 km fra Københavns
centrum.
Det er tankevækkende, at Farum Landsbys oprindelige byplan stort set er bevaret gennem et par
hundrede år. Strukturen er imidlertid ikke ene om at skabe et godt miljø, hertil hører huse,
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bygninger, arkitektur og inspirerende byrum. Det er på disse områder Furesø Bevaring kan bidrage
til at gøre en forskel.
Når huse brænder opstår spørgsmålet, om man skal genopføre huset i dets oprindelige skikkelse
eller skabe noget nyt. Blandt de huse som i dag modtager foreningens diplom, er der eksempler på
begge svar på dette spørgsmål. For at skabe byrum med kvalitet er det nødvendigt at finde frem til
en balanceret løsning af problemet med parkerede biler. I den forbindelse henviste Bernt til
forsøgsordningen i Farum landsby. De udfordringer, som gør sig gældende i Farum genfindes i
Stavnsholt. Det er vigtigt, at borgere og forvaltning sammen finder løsninger på sådanne
problemer.
Vision Furesø med sloganet ”Vi skaber løsninger sammen” støtter vi i Furesø By og Land gerne op
om. Spørgsmålet er blot, hvem det er, vi skal samarbejde med.
I bestyrelsen glæder vi os over det gode samarbejde med borgmesteren indenfor foreningens
mærkesager.
Derefter blev Ole Bondo Christensen opfordret til med de anførte begrundelser at overrække
foreningens diplom til ejerne af følgende ejendomme:
Rendebækgård:
”Furesø By og Land har den 19. marts 2013 tildelt Rendebækgård, Stavnsholt foreningens diplom.
Den oprindelige gård kan dateres tilbage til 1766. I 1834 blev Rendebækgård bygget som en
firlænget gård med bindingsværk og stråtag. Den brændte i 1991 efter en ildspåsættelse og blev
genopført i 1993 som firlænget gård med tegltag. I mange ældre bygninger vil der i årenes løb
været foretaget om- og tilbygninger. Man kan stille spørgsmålstegn ved, hvilket årstal en bygning
skal tilbageføres til efter en brand.
Rendebækgård har med sin beliggenhed centralt i Stavnsholt stor betydning for helheden i
landsbyen. Den repræsenterer en spændende kulturarv både med bygninger og ejere, hvoraf flere
har sat præg på historien lokalt og på amtsplan, i sogneråd, amtsråd og bestyrelse og direktion for
Frederiksborg Amts Sparekasse.
Det er af stor betydning, at vi værner om den værdifulde bygningsarv, som tidligere generationer
har efterladt. Det er med denne begrundelse, at Furesø By og Land har valgt at tildele foreningens
diplom til Henning og Asger Kjeldsted Olsen.”
Søvej 2:
”Furesø By og Land har den 19. marts 2013 tildelt Gardes Hus Søvej 2. foreningens diplom.
Huset kan dateres tilbage til 1773-77 og omtales som et af kirkens tre huse i landsbyen, der blev
lejet ud til fattige.
I 1799 blev huset udvidet til bageri mod øst, hvor man byggede et granitstenshjørne til ovn. I
brandtaksationen fra 1841 beskrives huset som 13 fag med egebindingsværk, udmuret med
brændte sten og med stråtag. Mod syd-vest er der en lavere sidebygning på 5 fag med
bindingsværk og stråtag.
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Navnet ”Kommandør Gardes Hus” har huset fra den familie, som i hundrede år var ejere, og hvis
mest markante person var koffardikommandør Garde, som var tilknyttet handelsflåden på Holland
og Friesland.
I 1930’erne var huset nogle år rekreationshjem, men forfaldt mere og mere. I 1971 blev det købt
af Ruth og Finn Riis-Hansen fra Farumgård. Huset blev gennemgribende restaureret og er et godt
eksempel på en restaurering, der har stor værdi for landsbyen. Det er med denne begrundelse, at
Furesø By og Land har valgt at tildele foreningens diplom til Rikke Østergaard og Martin Larsen.”
Kålundsvej 29:
”Furesø By og Land har den 19. marts 2013 tildelt Kålundshuset, Kålundsvej 29. foreningens
diplom.
Kålundshuset og Kålundsvej har navn efter digteren Hans Vilhelm Kaalund, som levede fra 1818 til
1885. Han besøgte Farum første gang i 1839 og senere flere gange om sommeren med sin familie.
Huset blev bygget før 1718 på kirkens grund som et såkaldt tiendehus, der tilhørte kirken og var en
slags kirkelade. Huset er ændret flere gange i antal fag og dybde, men fremstår i dag med 11 fag
og bindingsværk i 1 etage med delvis udnyttet tagetage. I husets vestende en sidebygning på 3 fag
og bindingsværk. Tavlerne i bindingsværket er gulkalket, taget er dækket med strå og forsynet
med kragetræer. Foran huset på den grønne trekant stod i sin tid bypumpen, der forsynede de
omkringboende med drikkevand.
Huset er smukt og velbevaret og af stor værdi for landsbymiljøet. Det er med denne begrundelse,
at Furesø By og Land har valgt at tildele foreningens diplom til Lisbeth Lund og Søren Sørensen.”
Kålundsvej 31:
”Furesø By og Land har den 19. marts 2013 tildelt Tiendehuset, Kålundsvej 31. foreningens diplom.
Tiendehuset er ombygget og udvidet ca. 1852, men den ældste bygning på grunden var
sammenbygget med kirkegårdsmuren og tjente som magasin for kirkens tiender. Senere lod
ejeren af Farumgård kirkeladen bygge om til skolehus. Efter rytterskolen blev oprettet i 1726, blev
kirkeladen benyttet som bolig, men forfaldt meget ved slutningen af 1700-tallet, hvor den blev
solgt på offentlig auktion.
I 1852 er huset 9 fag liggende øst/vest med egebindingsværk på sten, klinede vægge og stråtag.
Senere er størstedelen af ydervæggene udskiftet med grundmur. Ydervæggene og de 5 fag
bindingsværk mod vest er hvidkalkede i flg. sjællandsk byggeskik. Huset er vedligeholdt med de
rigtige materialer, kalk, trætjære og oliemaling og sammen med udhus og en usædvanlig have i 2
niveauer, der med beplantning og belægninger respekterer både det historiske og det egnstypiske.
Huset er smukt og velbevaret og af stor værdi for landsbymiljøet. Det er med denne begrundelse,
at Furesø By og Land har valgt at tildele foreningens diplom til Finn Danielsen.”
P.E. Rasmussensvej 1:
”Furesø By og Land har den 19. marts 2013 tildelt P.E. Rasmussensvej 1. foreningens diplom.
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Tidligere huse på grunden kan dateres tilbage til 1718, hvor der på toppen af Sandbanken lå et lille
hus på 5 fag. I 1773 takseres hjulmand Jens Andersens hus som 8 fag langt og 3 fag dybt med
bindingsværk og stråtag samt et udhus på 7 fag. Dette hus brændte i 1825, men blev senere
genopført og brændte på ny i 1963.
Birgitte Mandel skriver i sit hæfte, ”En tur i gamle dages Farum” fra 2009, om huset på P.E.
Rasmussensvej 1.: ”…det rummede i sin tid to familier. Ud mod vejen boede Emil Jensen, tidligere
spækhøker på Hovedgaden, nu skomager med sit lille værksted over gården, hvor han kunne sidde
med sit arbejde og kigge på forbipasserende på Sandvejen, som den hed i folkemunde. I den
bageste ende af huset boede ”Murer-Emil” med kone og 21 børn. Dem måtte vi ikke tage med
hjem…”
Arkitekt Ole Meyer købte ejendommen før branden og opførte derefter et nyt hus, som stod
færdigt i 1964. Huset er et øst-vest vendt længehus placeret på det gamle fundament med et
plankeværk der forbinder hus og udhus. Huset har sadeltag med røde vingetegl, pudsede,
hvidkalkede mure og sorttjæret sokkel. Sydfacaden er af træ og glas, som åbner huset mod den
lukkede gårdhave. Gavlene er beklædt med brædder 1 på 2. Alle udvendige døre er forsynet med
skoddedøre, som understreger husets materialevalg. Huset er et meget fint eksempel på
indpasningen af et nyt hus i et historisk miljø, hvor man er bevidst over for dimensioner,
materialer og omgivelser. Det er med denne begrundelse, at Furesø By og Land har valgt at tildele
foreningens diplom til Ole Meyer.”
Denne del af programmet blev afsluttet med fotografering af diplommodtagerne.
Borgmesteren gav herefter et oplæg om ”Visioner for Furesø”.
”Jeg skal i dette indlæg tale om fremtiden, nu da vi har set på fortiden. Dette at tænke sig om og få
historien med er vigtigt for at skabe et godt fremtidigt miljø i kommunen.
Nu har vi fået økonomien på plads og derfor skal vi nu til at overveje kommunens fremtid. Det var
dette udgangspunkt som var baggrunden for visionen om Furesø med sloganet ”Vi skaber
løsninger sammen”.
Ole Bondo Christensen gennemgik de smukke begrundelser bag visionen og understregede, at
ordene nu skulle gives indhold.
Vi bor ca. 40.000 borgere sammen i små bysamfund og i Farum og Værløse bymidter, der rummer
både stokroser og stålplader.
I løbet af 2016 forventes befolkningstallet at passere 40.000 borgere. Vi skal imidlertid ikke stræbe
efter at blive mange flere.
Hvor er det vi kan bygge?
Vi skal bevare naturen og ikke bebygge frie arealer i naturen, men fortætte kommunens bymiljøer.
Her er Bybækgrunden et vigtigt omdrejningspunkt i den nærmeste fremtid.
Vi er i gang med udviklingen af Farum Bytorv for at sikre udviklingen af dette. Der er i dag ikke
meget liv på parkeringspladsen nord for bytorvet. Det vil vi gøre noget ved.
Blok 12 og 13 i Farum Midtpunkt er ved at blive indrettet til plejeboliger og optræningscenter,
hvilket vil medvirke til at åbne området og udviklingsmulighederne for Farum Midtpunkt.
Projektet ”Farum i Udvikling” peger på muligheden af en overbygning af motorvejen og flytning af
S-tog stationen til bytorvets nærhed.
I dag kører 60.000 biler gennem byen, det er en udfordring, som vi skal forholde os til.
Farum Kaserne - her bygges boliger.
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Det er hovedudviklingslinjerne i Farum, men i Værløse er der muligheder på flyvestationen. En
morgengave, som vi endnu ikke har pakket ud.
De store hangarer rummer muligheder for mange aktiviteter, medens det midterste stykke skal
ligge som ren natur og endelig skal det nævnes, at det sydlige er egnet til byudvikling med nye
boliger.
Med hensyn til Værløse bymidte vil vi også meget gerne tilstræbe byudvikling og byfortætning.
Vi har erhvervsområder i Farum, Jonstrup og Kirke Værløse.
Den 9. april går vi i luften med en erhvervskampagne.”
Herefter blev ordet frit og borgmesteren besvarede en række spørgsmål, hvoraf skal nævnes det
planlagte feriecenter i Egedal, rådhusproblematikken, forslaget om bebyggelse af Kumpelhaven og
trafikforholdene på Paltholmvej i Farum.
Formanden afsluttede denne del af mødet med at takke borgmesteren for hans deltagelse ved
diplomoverrækkelsen, hans oplæg og svarene på de mange spørgsmål.
Referent Poul Lüneborg
Farum den 26. marts 2013
* Se vedlagde orientering om medlemsarrangementet den 26. maj 2013
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