Referat af generalforsamlingen tirsdag den 21. marts 2017.
Mødet fandt sted i Menighedshuset ved Hareskov Kirke, Skandrups Allé 34 Hareskovby kl. 19.30.
Forud for generalforsamlingen uddelte borgmester Ole Bondo Christensen årets diplomer og
indledte mødet med et indlæg om Furesøs arkitekturpolitik .
Foreningens næstformand Poul Lüneborg bød velkommen til de 75 fremmødte og rettede
en særlig velkomst til de 4 diplommodtagere og borgmesteren. Han nævnte i sin
introduktion, at det var 46. gang, at Furesø By og Land afholdt sin ordinære
generalforsamling og at uddeling af foreningens diplomer for god bygningskultur
repræsenterede en næsten lige så lang tradition.
Foreningens mangeårige formand arkitekt Bernt Petersen var den 6. marts i år afgået ved
døden, hvorfor det var Poul Lüneborg i hans egenskab af næstformand, der bød
velkommen til mødet og indledte dette med at give ordet til Søren Rasmussen fra
bestyrelsen, der udtalte mindeord om Bernt.
Efter at menighedsrådsformand Ane Kirstine Brandt som vært for mødet havde budt
velkommen gav Poul Lüneborg ordet til borgmester Ole Bondo Christensen.
Borgmesteren anførte, at det endnu engang var en glæde, at skulle forestå denne opgave,
hvorefter han gik over til selve uddelingen. Disse var:
1. Kålundsvej 18, Farum ved Jesper og Malene Ulrikke Nielsen.
2. ” Vingen”, beliggende ved Flyvestationens nordlige indgang ved Primus Arkitekter
og Naturstøttepunkt Hjortøgård.
3. ” Menighedshuset ved Hareskov Kirke, ved arkitekt Mads Peter Hansen, MPH
arkitekter og til Hareskov Kirkes menighedsråd.
4. ” Blok 12 og 13, Farum Midtpunkt , ved Furesø Boligselskab, JJW arkitekter og
NIRAS totalrådgiver.

Efter gennemgangen af begrundelserne for hver af de 4 diplomtildelinger fik hver af disse
lejlighed til at fortælle om processen, som havde ført frem til det resultat, som i dag blev
præmieret.
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De 4 redegørelser, som blev fremført af Tømmer- og Kloakmester Mogens Nielsen (Malene
Ulrikke Nielsens far), formand for bestyrelsen for Naturstøttepunkt Hjortøgaard Ulrick Moos,
Kirketjener Hans Jensen Møller og Bygningsdirektør Rolf Andersson gav en fornem
beskrivelse af tankerne bag projekterne.
Borgmesteren gav herefter et oplæg om kommunens arkitekturpolitik. Udgangspunktet for
dette var byrådets vedtagelse den 24. juni 2015 af ”Strategien for Arkitektur og Byrum”.
Gennem en række billedeksempler beskrev borgmesteren de 3 overordnede mål identitet,
funktionalitet og kvalitet, samt de principper som skal iagttages ved vurderingen af ethvert projekt
og initiativ for at efterleve de overordnede 3 anførte mål.
Mødedeltagerne fik efterfølgende lejlighed til at stille spørgsmål. Kumbelhaven i Farum og
renoveringen af Farum Kulturhus gav anledning til indlæg fra deltagerne, med en efterfølgende
kort diskussion.
Næstformand Poul Lüneborg sluttede denne del af mødet med endnu engang at takke Ole Bondo
Christensen for hans beredvillighed til endnu engang at stille op ved den årlige uddeling af
foreningens diplomer med et efterfølgende indlæg. Han håbede, at der hermed gennem de
seneste år var skabt en tradition, som ville fortsætte i en årrække frem.
Efter en kort pause, hvor foreningen bød på en let servering gik man over til afviklingen af
generalforsamlingen.
Næstformand Poul Lüneborg bød velkommen til årets ordinære generalforsamling i foreningen.
Han henviste til invitationen, som var blevet uddelt til samtlige medlemmer og som indeholdt
forslag til dagsorden i henhold til vedtægterne.
Ad 1. Valg af dirigent
Poul Lüneborg foreslog John Ehrbahn fra bestyrelsen til at varetage dette hverv, hvilket fik
tilslutning fra de tilstedeværende 21 medlemmer.
John Ehrbahn bad indledningsvis de tilstedeværende om at mindes foreningens afdøde formand
Bernt med et minuts stilhed.
Derefter konstaterede han, at mødet var indkaldt i overensstemmelse med § 4 i foreningens
vedtægt, idet alle medlemmer havde fået en indkaldelse med en dagsorden mere end 14 dage før
mødet. Han henviste endvidere til vedtægtens § 4 stk. 4 hvorefter der tillige skal indrykkes en
meddelelse i de lokale aviser. Dette krav havde bestyrelsen undladt under henvisning til den
uddelte indkaldelse til alle medlemmer og de hermed forbundne udgifter. Bestyrelsen havde i
stedet fremsendt en pressemeddelelse til de 2 lokale aviser, Frederiksborg Amts Avis havde på
baggrund heraf omtalt mødets afholdelse. Dirigenten bad om at få tilføjet punktet eventuelt som
punkt 7, hvilket blev tiltrådt.
Deltagerne godkendte på denne baggrund mødets lovlige indkaldelse.
Ad 2. Bestyrelsens beretning
Dirigenten henviste til den udsendte beretning, som blev godkendt med nogle få bemærkninger
fra Poul Lüneborg om projektet vedrørende projekt Kulturtorvet ved Farum Bytorv og om
kommunens beslutning om at forsøge en reduktion af brug af konsulenter til fordel for en
forstærkning af forvaltningens bemanding.
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Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kasserer Birgit Nielsen henviste til det uddelte regnskab for 2016, som på dirigentens opfordring
blev enstemmigt vedtaget, efter besvarelsen af et opklarende spørgsmål vedrørende udgiften til
konsulentbistand.
Ad 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 2016
Dirigenten bad kasseren om at kommentere det udsendte budget for 2017. Dette blev enstemmigt
godkendt på baggrund af en beslutning om at fastholde kontingentsatserne uændret.
Ad 5. Indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var forslag til behandling under dette punkt.
Ad 6. Valg til bestyrelsen
På valg var: Hanne Kjærgaard, John Ehrbahn, og Poul Lüneborg, der alle var indstillet på genvalg.
Dirigenten konstaterede, at der skulle vælges 4 medlemmer til bestyrelsen. Marianne Halberg
indvilgede på opfordring i at kandidere. Da der ikke viste sig yderligere kandidater konstaterede
dirigenten, at de 4 var valgt for en 2 års periode.
Suppleanter: Der skal vælges 2 suppleanter.
Dirigenten efterlyste kandidatforslag.
Følgende blev foreslået i den nævnte rækkefølge:
Pia Telling
Birgitte Heje Larsen
Einar Hauberg
Der var på mødet enighed om at vælge de nævnte som suppleanter i den anførte rækkefølge.
Valg af revisor og revisorsuppleant.

Foreningens revisor og revisorsuppleant blev på sidste års generalforsamling valgt for en 2 års periode,
hvorfor der på dette års generalforsamling ikke var valg til disse poster.

Ad 7. Eventuelt.
Poul Lüneborg takkede for en god generalforsamling og takkede de tilstedeværende for deres
deltagelse i foreningens arbejde. Han sluttede med at konstatere at mødet blev afviklet på en
måde som var foreningen værdig, dette gjaldt ikke mindst årets diplomuddeling.
Referent: Poul Lüneborg, Farum den 23. marts 2017.
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