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Foreningen Furesø By og Land 
Att. Bernt Petersen 
Søvej 1 B 
3520 Farum 
 
 
Årsberetning 2012/2013. 
 

1. Indledning. 
 
Denne beretning dækker perioden 29. marts 2012 til 19. marts 2013. 
Ved udgangen af 2012 var der registreret 56 medlemmer mod tidligere 75. 
Dette fald skyldes primært, at medlemmer der har fået en rykker betragtes 
som udmeldt, hvis de ikke reagerer på denne. 

Der er i perioden afholdt 9 bestyrelsesmøder.  

De 7 medlemmer af bestyrelsen har varetaget følgende funktioner: 

Bernt Petersen, formand 

Poul Lüneborg, næstformand og referent 

Birgit Nielsen, kasserer 

Hanne Kjærgaard, medlem af Miljørådets koordinationsgruppe siden 23. 
maj 2012 

Marianne Halberg, repræsentant i Kulturelt Samråd 

Hans Båring Hansen og Ole Hesselkilde, opbygning af hjemmeside 

 

2. Medlemsaktiviteter. 

Der blev den 20. maj 2012 gennemført en medlemsudflugt til The 
Scandinavian Golf Club beliggende i Farum og Allerød kommuner. Ca. 20 
deltog i et vellykket arrangement. Bestyrelsen arbejder med følgende 2 
muligheder for et lignende arrangement i foråret 2013.  
- kursuscenter Favrholm ved Hillerød som 1. prioritet  
- virksomheden VIDEX som 2. prioritet. 
 

3. Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen har i beretningsperioden løbende drøftet spørgsmålet om, - 
hvorledes fremmes udarbejdelsen og vedtagelsen af en arkitekturpolitik, 
problemer i tilknytning til ”Furesø Bevaring”, Kommunens behandling af 
oplæg til Kommuneplan 2013, revision af kommunens trafikplan og agenda 
21-plan, en designmanual og grøn plan, revision af lokalplaner og 
bevaringsvejledninger, arkitektkonkurrencen ”Farum i Udvikling” og en 
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række lokalplanforslag og høringssvar til disse. Blandt de vigtigste af disse 
høringssvar skal her nævnes: 

07 05 2012 - Indsigelse ang. Hegning af ejendommen Farum Hovedgade 23. 

24 05 2012 - Brev til borgmesteren og planudvalgsformanden vedr. en 
helhedsplan for Farum Kirke 
 
29 06 2012 - Høringssvar til forslag til Lokalplan vedr. Farum Erhvervs-
område nr. 106 med kommuneplantillæg nr. 5 – Farum 
 
30 08 2012 - Høringssvar ang. dispensation fra Lokalplan 70.7 til ændret 
bebyggelse i delområde 5 på Farum Kaserne 

23 10 2012 - Indsigelse vedr. lokalplan 112 med Kommuneplantillæg nr. 7 – 
Boligområde ved Laanshøj 
 
10 12 2012 - Høringssvar ang. 5 dispensationsansøgninger ang. Sejlgården. 

13 01 2013 - Indsigelse vedr. Farum Bytorv og Bybækgrunden.  
 

 Navnlig 2 sager har bidraget til at markere foreningen i den offentlige 
debat. Det drejer sig dels om forslaget til en helhedsplan for Farum Kirke 
efter, at Sognegården nedbrændte august 2011 dels foreningens 
høringssvar til de ansøgte dispensationer fra lokalplanen for Sejlgården. I 
sagen vedrørende Sejlgården har vi kunnet glæde os over, at kommunens 
forvaltning og politiske udvalg har tilsluttet sig anbefalingen af, at reglerne i 
den bevarende lokalplan for Sejlgården fuldt ud skal efterleves såvel efter 
deres bogstav som efter intentionerne, der ligger til grund for disse. 

4. Uddeling af diplomer. 

Bestyrelsen har drøftet vigtigheden af, at få udarbejdet en fortegnelse over 
bygninger, som er tildelt foreningens diplom, med henblik på, at oversigten 
lægges på Foreningens hjemmeside www.furesoebyogland.dk 
 

I år er det besluttet, at 5 bygninger tildeles foreningens diplom. 

Ved denne udvælgelse har bestyrelsen lagt vægt på følgende forhold: 

- Der er tale om 5 bygninger, som alle hører til kommunens ældste og 
meget bevaringsværdige huse. 

- De 5 bygninger er alle omfattet af en lokalplan og en bevaringsvejledning 
for henholdsvis Farum Landsby og Stavnsholt Landsby. 

-  De er alle eksempler på, hvorledes ændring i anvendelsen af bygningerne 
gennem tiden har stillet krav om en tilpasning til nye funktioner og krav 
med skyldig hensyntagen til deres oprindelse og arkitektur og placering i 
det offentlige rum. 
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For så vidt angår en af bygningerne, er der tale om genopførelse af en 
nybygning efter brand. 

Alle 5 bygninger er eksempler på, hvor vigtigt det er, at kommuner lægger 
sig fast på en strategi til sikring af kulturhistoriske værdier, som disse huse 
repræsenterer, gennem vedtagelsen af lokalplaner med tilhørende 
bevaringsvejledninger, jf. den aktuelle diskussion om overflytning af fredede 
bygninger til fremtidig sikring gennem retligt forpligtende kommunale tiltag. 

5. Vision for Furesø Kommune 

Foreningen fremsendte den 18. maj følgende bidrag til kommunens 
visionsprojekt ”Vi skaber løsningerne sammen” som blev præsenteret 14. juni 
2011. 
 
Furesø By og Land foreslår: 
 

1. Vision til besøgscenter for Mølleådalen. 
Projektet for besøgscentret udformes som et tilplantet voldanlæg og placeres 
under motorvejsbroen, hvor Mølleåen krydser Frederiksborgvej. Toppen af 
anlægget udformes som støjvolde. Besøgscentret kunne formidle Mølleåens 
historie.  
 
2. Vision for kontroltårnet på flyvestation Værløse. 
Kontroltårnet giver unikke muligheder for at formidle en lang række 
historier om områdets natur, landskab og kultur. Samtidig danner tårnet et 
enestående udgangspunkt, som nøgle til at tage en tidsrejse i det kulturelle 
landskab. Historien kunne introduceres i tårnet med plancher, foto og 
billeder positioneret f eks. ved hjælp af gps og mobiltelefon. Kontroltårnet er 
således udgangspunkt for en tredimensionel rejse gennem tid og rum med 
både overblik og fordybelse. De tilhørende bygninger kunne indrettes til 
café, kontor, toiletter mv. 
 
3. Furesø Bevaring. 
Formålet med Furesø Bevaring er at virke for, at ældre bygninger og 
bymiljøer i Furesø Kommune, som har arkitektonisk eller kulturhistorisk 
værdi for lokalområdet, bevares eller genskabes gennem korrekt 
restaurering.  
Furesø Bevaring søger midler fra offentlige og private til brug for sit virke. 
Når Furesø Bevaring får mulighed for at udvide sit virke til hele kommunen, 
og kommunen anerkender foreningens indsats og indgår partnerskab bl.a. 
med nødvendig støtte til foreningens arbejde, er Furesø Bevaring en vigtig 
del for at realisere visionen for kommunen. 
 
 
4. Oprettelse af en højskole/forskole for musik, film, arkitektur og design 

på Flyvestationen.  
Der vil være et stort behov for sådan en skole på Sjælland.  
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5. Udarbejdelsen af en arkitekturpolitik for Furesø Kommune med 
tilhørende designmanual og beplantningsplan, lig med projektet for 
Farum Kaserne, samt en trafikanalyse og trafikplan for Furesø.  

 
6. udarbejdelse af designmanual og tilhørende beplantningsplan for Farum 

Industriområde. Dette forhold har foreningen efterfølgende påpeget i sit 
høringssvar.  

 
7. revision af lokalplaner og udarbejdelse af tilhørende 

bevaringsvejledninger, der tilgodeser og fremhæver de forskellige 
landsbysamfunds egenart.  

 
 
8. forvaltning og politikere skulle i højere grad nedsætte 

arbejdsgrupper/følgegrupper af interesserede borgere og foreninger, der 
kan arbejde med visionerne, hvis man vil opnå en kvalificeret 
borgerinddragelse.  

 
9. Furesø By og Land har tidligere fremsendt kompendier med forslag til  

- revision af lokalplaner og bevaringsvejledning for Farum 
Hovedgade og Farum Landsby 

- projekter for Farum Midtby 
- projekt for Bybækgrunden 
- forslag til renovering af Sejlgården. 

 
 

5. Afslutning. 

Foreningen har med tilfredshed noteret sig, at der med vedtagelsen af 
kommunens budget for 2013 er tilvejebragt mulighed for at yde økonomisk 
støtte til ”Furesø Bevaring”, hvilket forhåbentlig vil bidrage til at det 
økonomiske ansvar for virksomheden nu kan overdrages til bestyrelsen, så 
støtte til bevaringsværdige projekter kan genoptages i løbet af 2013. 
 
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 2013 

 

 


