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Farum den 28. februar 2022. 

  

Beretning 2021/2022. 

 

1. Indledning. 

Nærværende beretning dækker perioden 30. marts 2021 til 28. februar 2022. 

Disse 11 måneder har i lighed med forrige beretningsperiode stillet bestyrelsen overfor 
usædvanlige udfordringer på grund af de restriktioner, som har været iværksat for at begrænse 
covid19-epidemiens udbredelse. 

Det har også i denne beretningsperiode været nødvendigt at afvikle en del bestyrelsesmøder som 
telefonmøder. Men til trods herfor er det, som det vil kunne ses af den efterfølgende redegørelse, 
lykkedes at afvikle flertallet af modtagne henvendelser. 

 Der er dog 2 meget vigtige opgaver, som bestyrelsen har måttet give op overfor. Det gælder 
afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling i marts måned 2021 og afholdelsen af et 
eller flere medlemsarrangementer. 
 

1.1. Generalforsamlingen 2021. 
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 10. marts 2021 at opgive håbet om at kunne afholde årets 
ordinære generalforsamling i henhold til § 4 stk. 1 i foreningens vedtægt i marts måned. Det 
besluttedes samtidig at udsende et brev til alle medlemmer om at generalforsamlingen ville blive 
afholdt lørdag den 9. oktober 2021, hvor foreningen samtidig ville markere sit 50-års jubilæum. 
Denne dag blev valgt for at undgå coronarestriktioner og sommerferietravlhed kom på tværs af 
arrangementet. Det nævnte brev blev udsendt den 30. marts 2021 sammen med invitation, 
beretning og regnskab for 2020. 

 

1.2. Foreningens 50-års jubilæum den 9. oktober 2021. 
Et fantastisk arrangement, som blev indledt i strålende solskin med en rundtur i Farum Landsby, 
hvor Ulla Hess fra bestyrelsen fortalte om landsbyen og husene. Noteres skal det, at hun var 
blandt foreningens stiftere på Williams Hotel den 26. januar 1971. 

35 medlemmer og 12 gæster, heriblandt borgmester Ole Bondo Christensen og landsformand 
Karen Margrethe Olsen fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur deltog i 
jubilæumsarrangementet.  

Trompetisten Jonas Scheffler indledte programmet med en fanfare som optakt til formandens 
velkomst. Ulla Hess fortalte om baggrunden for stiftelsen af foreningen Det gamle Farums Venner 
og lidt om historien gennem de 50 år, hvor foreningen undervejs 2 gange har skiftet navn. Ulla 
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Hess sluttede sin fortælling med nogle betragtninger over de udfordringer, som foreningen i dag 
står overfor. 

Samtidig med dette tilbageblik præsenteredes et PowerPoint show med billeder af foreningens 5 
formænd, præmierede bygninger m.v. 

Landsformand Karen Margrethe Olsen udtrykte sin store anerkendelse af foreningens arbejde, og 
anførte: "arbejdet med at sikre de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer opnås kun gennem et 
langt sejt træk på det lokale plan, det synes jeg foreningen er lykkedes med i Furesø kommune".  
Under ledsagelse af musikalsk underholdning ved Jonas Scheffler fik de fremmødte serveret en let 
anretning. Jubilæumsprogrammet afsluttedes med, at Farumdigteren Jesper Korndal oplæste 
nogle af sine Farumdigte under musikalsk ledsagelse af Jonas Scheffler. Jesper Korndal sluttede sin 
hyldest til Farum med at oplæse et digt skrevet til lejligheden. 

Inden den egentlige diplomoverrækkelse anførte borgmester Ole Bondo Christensen blandt andet: 
"Furesø By og Land har gennem 50 år haft en helt afgørende betydning for beskyttelse af 
kulturarven i vores kommune. 

I har rådgivet kommunen og borgerne - både om de store linjer i byudviklingen og om helt 
konkrete arkitektoniske valg ved nybyggeri og renovering.  

I har med jeres høringssvar og proaktive byplanudspil været med til at præge kommunens 
udvikling igennem alle årene og i alle kommunens hjørner og vores forskellige lokalsamfund.  

I skal have tusind tak for jeres indsats." 

Herefter oplæste borgmesteren begrundelsen for at tildele årets diplom til Maja Schick Sommer 
og Jesper Sommer for deres renovering af stuehuset til Bellemosegaard. 

Efter overrækkelsen af diplomet til Jesper Sommer kvitterede han med en fornem præsentation af 
processen, der forvandlede noget nær en ruin til den imponerende bygning, som på dagen blev 
præmieret.  

Endelig skal det nævnes, at kommunen bevilgede foreningen en jubilæumsgave på 5.000,00 kr.  

 

2. Medlemsstatus og bestyrelsens sammensætning. 

I skrivende stund er der registreret 68 medlemmer mod 57 ved slutningen af forrige 
beretningsperiode. Det skal bemærkes, at medlemmer, der ikke reagerer på en rykker, betragtes 
som udmeldt. 

Der er i beretningsperioden afholdt 10 bestyrelsesmøder – 6 møder efter 1. april 2021 og 4 møder 
i 2022.  

Bestyrelsen, som blev valgt på generalforsamlingen den 9. oktober 2021 har haft følgende 
sammensætning: 
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Poul Lüneborg, formand 
Kaj Sørensen, næstformand 
John Ehrbahn, kasserer og repræsentant i Miljørådet  
Pia Telling, sekretær og repræsentant i Lokalsamfundenes Samvirke samt tovholder for 
interessegruppen "Bevaringsværdige huse i det åbne land" 
Ulla Hess, repræsentant i Lokalsamfundenes Samvirke 
Birgitte Heje Larsen, repræsentant i Kulturelt Samråd 
Jesper Sommer 

Søren Rasmussen, suppleant - hjemmeside og tovholder for interessegruppen ”Den gamle Skole” 

 

3. 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. Den svagt nedadgående tendens i udviklingen af medlemstallet gennem de 
seneste år blev glædeligvis brudt i forbindelse med markeringen af foreningens 50-års jubilæum, 
hvilket udviklingen i medlemstallet i løbet af 2021 vidner om. 

Der er imidlertid fortsat behov for at hverve nye medlemmer. Bestyrelsen har til brug i dette 
arbejde godkendt tekster til velkomstbreve til nye medlemmer. 

Det er bestyrelsens håb, at medlemsarrangementer, artikler i lokalpressen og opdateringen af 
hjemmesiden www.furesoebyogland.dk vil bidrage til at synliggøre foreningen i offentligheden og 
inspirere interesserede til at tegne medlemskab.  

Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne som blev fastsat på generalforsamlingen i 2021 
fastholdes uændret, dvs. enkeltpersoner 275 kr., par 375 kr. og institutioner, foreninger og 
virksomheder 375 kr. 

 

4. Bestyrelsens arbejde. 

Foreningens formål har siden stiftelsen i 1971 været formuleret i vedtægternes § 2 i følgende 3 
punkter: 

1. At udbrede kendskab til og interesse for æstetiske værdier ved bygninger, bybilleder og 
landskaber, hvor der forestår ændringer, der kan virke skæmmende, gennem forhandlinger med 
ejerne og / eller myndigheder. 

2. At søge ændringerne tilpasset omgivelserne, hvad enten dette er et gadebillede, kystbillede, 
overgangen fra by til land eller det åbne landskab. 

3. At søge bevaring, vedligeholdelse eller restaurering gennemført gennem oplysning og 
rådgivning, hvor dette skønnes ønskeligt af hensyn til en bygnings eller bys omgivelser.  

Bestyrelsens bestræbelser på at omsætte disse ord til handling kommer til udtryk på flere måder. 
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4.1. Høringssager modtaget fra kommunen. 
Det er en væsentlig opgave at følge arbejdet i byrådets udvalg vedr. byudvikling og bolig - som ved 
årsskiftet ændrede navn til Udvalg for plan- og byudvikling og udvalget vedr. natur, miljø og grøn 
omstilling - som ved årsskiftet ændrede navn til Udvalg vedrørende natur og klima. Dette arbejde 
konkretiseres gennem stillingtagen til de mange henvendelser, som foreningen modtager. 

Forvaltningens høringspraksis i forhold til Furesø By og Land omfatter alle overordnede plansager 
dvs. kommuneplanen, lokalplaner og plan- og agenda21-strategiplanen, samt konkrete sager hvor 
der søges dispensation fra en lokalplansbestemmelse vedrørende større bygninger (overskridelse 
af fx bebyggelsesprocent eller fodaftryk) samt bevaringsværdige bygninger. Udenfor disse 
retningslinjer vedrørende konkrete sager i byzone falder for eksempel ansøgninger om 
dispensation fra en bestemmelse om tagbelægning og lignende, hvor der ikke foreligger et 
bevaringshensyn. Hertil kommer sager, hvori kommunen tager stilling til om landzonetilladelse kan 
imødekommes, sager hvor kommunen tager stilling til om et foreliggende projekt er VVM-pligtigt 
eller ej og endelig sager om dispensation fra naturfredningslovens § 3. 

Følgende opgørelse viser antallet af sager, som foreningen har modtaget i beretningsperioden - 
tallene i parentes angiver de tilsvarende tal i forrige beretningsperiode: 

Samlet antal modtagne sager 112 (112), disse har resulteret i afgivelse af 24 (21) høringssvar.  

Det skal derudover bemærkes, at ud af de 88 modtagne sager, som ikke har resulteret i et 
egentligt høringssvar, har et betydeligt antal af disse givet anledninger til overvejelser i 
bestyrelsen. 14 af disse sager var nabohøringssager, som er taget til efterretning uden 
bemærkninger.  

Blandt de øvrige sager skal nævnes, at 19 sager vedrører meddelelse af landzonetilladelse, 8 sager 
vedrører ansøgning om dispensation i henhold til naturfredningslovens bestemmelser, 10 sager 
drejer sig om stillingtagen til, hvorvidt sagen giver anledning til VVM-pligt, 15 meddelelser 
vedrører indberetninger til Plandata, medens resten er afgørelser i henhold til forskellige 
lovbestemmelser typisk indenfor miljølovgivningen.  

Samtlige afgivne høringssvar er offentliggjort på foreningens hjemmeside - 
www.furesoebyogland.dk. Her kan man blandt andet gøre sig bekendt med foreningens 
høringssvar fra den 20. april 2021 til Kommuneplan 2021. Dette høringssvar giver med diverse 
henvisninger et overblik over de hovedhensyn, som bestyrelsen lægger til grund ved sin vurdering 
af foreliggende henvendelser. 

 
Byrådet vedtog den 24. juni 2015 kommunens gældende Arkitektur- og Byrumsstrategi. 
Udgangspunktet i strategien er 3 principper - identitet, kvalitet og funktion. 

Der er også i denne beretning grund til at gentage tidligere kritiske udsagn om, at arbejdet med de 
mange høringssager efterlader et indtryk af, at det sidstnævnte princip om funktionalitet spiller en 
alt for dominerende rolle i kommunens implementering af strategien. I mange sager savner 



 

5 
 

bestyrelsen forvaltningens overvejelser af, hvilken vægt principperne vedrørende identitet og 
kvalitet er tillagt. 

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling besluttede på sit møde den 8. oktober 2020 at 
opretholde Det rådgivende udvalg for arkitektur og byrum, som blev nedsat i 2018. Foreningens 
bestyrelse har i løbet af beretningsperioden haft svært ved at vurdere i hvilket omfang, det er 
lykkedes for det nedsatte arkitekturudvalg, at præge gennemførelsen af større projekter i 
overensstemmelse med den vedtagne strategi. Arkitekturudvalget har blandt andet været 
involveret i behandlingen af udformningen af Frodes Plads, Kulturportalen, Williams Plads og 
tankerne bag en ny lokalplan for Akacietorvet. 

På et møde den 13. december 2021 med kommunens ledelse, blev den manglende åbenhed, 
hvorunder Arkitekturrådet fungerer, påpeget. En afgørende forudsætning for at sikre rådets 
troværdighed må være, at der skabes langt større gennemsigtighed om dets arbejde. På det 
nævnte møde blev foreningens ønske gennem mange år om ansættelse af en stadsarkitekt frem 
for det nedsatte arkitekturråd fastholdt.  

Den viden og erfaring, som bestyrelsen efterhånden har opnået, har resulteret i en stigende 
opmærksomhed fra kommunens administration. I en række tilfælde kontaktes foreningen af 
kommunens medarbejdere, der ønsker en uddybning af et foreliggende høringssvar.  

I flere sager, hvor der ansøges om dispensation fra en lokalplan, svarer foreningens kritiske 
betragtninger ofte til forvaltningens vurderinger. Disse ansøgninger ender som regel med et afslag. 
Men der er enkelte sager i denne kategori, hvor det politiske udvalg beslutter sig for at 
imødekomme borgerens ønske om dispensation fra lokalplanens regler. Sådanne tilfælde giver 
naturligvis anledning til overvejelser af, om afgørelsen bør indankes for Planklagenævnet. 
Foreningen har i flere afgørelser indenfor denne sagskategori efterlyst en mere klar begrundelse. 

 

4.2. SAVE registrering af bevaringsværdige ejendomme. 
Foreningen påskønner de bestræbelser, som kommunen har udfoldet for, at SAVE registrerer 
bevaringsværdige ejendomme. Foreningens seneste beretning indeholdt en beskrivelse af disse 
bestræbelser samt en efterlysning af en samlet oversigt over alle ejendomme i kommunen, som er 
erklæret bevaringsværdige. 

Foreningen glæder sig over, at den vedtagne Kommuneplan 2021 opstiller en målsætning om at 
alle bevaringsværdige bygninger i byzone skal registreres. I Furesø By og Land ser vi frem til at 
blive inddraget i arbejdet med opfyldelsen af dette mål. Navnlig de mange ejendomme, der ligger 
ud til Farum Sø har givet anledning til bekymring, da disse ikke er sikret mod nedrivning eller 
uønsket ombygning. 

 

5. Sager af særlig interesse i beretningsperioden. 

5.1. Ny lokalplan for Akacietorvet. 
I forrige beretningsperiode har der været overvejelser om, hvad der kan gøres for, at Akacietorvet 
bliver et mere attraktivt indkøbscenter. 
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Udvalget for byudvikling og bolig tog på sit møde den 5. september 2019 initiativ til at påbegynde 
en proces med henblik på udarbejdelse af en lokalplan for Akacietorvet og de omkringliggende 
ejendomme på begge sider af Farum Hovedgade. Udvalget besluttede i forlængelse heraf på sit 
møde den 13. januar 2021 udarbejdelsen af et ændret plangrundlag for området. Foreningen 
ønsker at fastholde forslaget om en ny lokalplan for hele torvet og omkringliggende forretninger. 
Denne holdning svarer til flertallet af de tilkendegivelser, som blev fremført i de 11 høringssvar, 
som var resultatet af udvalgets invitation til at fremkomme med idéer til en kommende lokalplan. 

Sammen med Beboerforeningen for Farum Landsby fremsendte foreningen på kommunens 
opfordring den 3. maj 2021 et brev med forslag og ideer til en kommende lokalplan for torvet. 
Kommunen gav aldrig noget svar på de spørgsmål, som var indeholdt i brevet. Derimod 
præsenteredes den 22. november 2021 på et lukket møde for ejerne omkring torvet et forslag til 
en kommende lokalplan for Akacietorvet. Dette forslag bryder med alle hidtidige forslag og ideer 
til en gennemgribende renovering af torvet og tilsigter alene at skabe de juridiske forudsætninger 
for bygning af 22 boliger. Foreningen ønsker at bevare Akacietorvet som et indkøbstorv og kan 
derfor på ingen måde acceptere det foreliggende forslag til lokalplan. Hertil kommer, at det 
planlagte byggeri på torvet har et helt uacceptabelt omfang, ligesom dette på ingen måde er 
tilpasset til området. Planerne om Akacietorvets fremtid blev behandlet på et borgermøde den 24. 
februar 2022 forinden udvalg for plan og byudvikling skal behandle forslaget med henblik på at 
blive udsendt i offentlig høring. Ca. 100 deltog i borgermødet, hvor knap 30 indlæg alle 
tilkendegav kritik af det foreliggende lokalplansforslag. Det bliver spændende at erfare, hvilke 
konsekvenser udvalget agter at drage af tilkendegivelserne på borgermødet.  

 

5.2. Farumgård. 
Konflikten mellem gårdens ejer og kommunen som følge af, at offentligheden blev afskåret fra at 
færdes gennem Farumgårds park, haveanlæg og bygninger i sommeren 2017, har med en 
kendelse fra Fredningsnævnet for København den 10. november 2021 fundet en foreløbig 
afslutning. Kendelsen, der fastholder den hidtidige adgang for offentligheden til at færdes gennem 
det fredede område er af ejeren indanket for Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvorfor en endelig 
afslutning på sagen må forventes at trække yderligere ud. 

Have- og landskabsudvalget under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har på 
baggrund af omfattende undersøgelser ikke fundet, at Farumgårds barokhaveanlæg opfylder de 
formelle dokumentationskrav til at blive fredet i henhold til reglerne i bygningsfredningsloven. Til 
gengæld har udvalget den 9. februar 2022 besluttet at optage barokhaven på en liste over 16 
anlæg, som tildeles status af "Betydningsfulde haver", disse vil hver blive tildelt et diplom i 
anledning af denne udnævnelse.  

 
5.3.Lokalplan 27 fra 1989 for Kirke Værløse. 
Kirke Værløse indtager på samme måde som Farum Landsby og Stavnsholt Landsby et særligt 
bevaringsværdigt byområde indenfor kommunen. Dette bevaringshensyn er søgt beskyttet 
gennem Lokalplan 27. I indeværende beretningsperiode har foreningen afgivet høringssvar i 
forbindelse med renoveringsprojekter vedrørende ejendommene Smedegade 6, 18 og 20 samt 
vedrørende Kildebakken 12 og Storkekrogen 1. Indtrykket fra disse sager vidner om, at 
lokalplanens detaljerede bevaringsregler er under et betydeligt pres. I foreningen glæder vi os 
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over, at kommunen overordnet set tilslutter sig til den restriktive praksis som afgivne høringssvar i 
sagerne er udtryk for. 

 

5.4. Kommunens behandling af ansøgninger om dispensation fra en lokalplan. 
Den voldsomme udbygning af kommunen sætter i disse år administrationen under et betydeligt 
pres. I 2021 blev 441 nye boliger taget i brug. Hertil kommer de mange udfordringer som 
Flyvestationen og det omkringliggende naturområde repræsenterer. Foreningen har noteret sig at 
Planklagenævnet i løbet af beretningsperioden har truffet flere afgørelser, som underkender 
kommunen. Det gælder principperne for udstykning af Søndre vagt 7 i Jonstrup, vilkårene for 
veteranflyvning på Flyvestationen og beslutningsgrundlaget for vedtagelsen af lokalplan 130, om 
en naturlejeplads på Kaserneområdet. Noget kunne tyde på, at forvaltningen har behov for en 
oprustning på det juridiske område. 

I den forbindelse skal det nævnes, at foreningen har fremført en række kritiske bemærkninger til 
kommunens afslagsskrivelser i lokalplansager samt om utilstrækkelige begrundelser i nogle af 
disse sager. 

 

6. Nedsatte interessegrupper. 

6.1. Gruppen vedr. den gamle skole - Kulturportalprojektet. 
Interessegruppen DEN GAMLE SKOLE dækker adressen Frederiksborgvej 3 – 5 i Farum og 
omhandler projekterne de gule bygninger som tidligere har været Paltholmskolen og rådhus og nu 
er omfattet af lokalplan 146 med tillæg 8 til Kommuneplan 2017 og som kan omdannes til 13 
rækkehuse eller erhverv i form af liberale erhverv, kontor, café og restauration. Bygningen 
omdannes med respekt for de bærende kulturværdier. Furesø By og Land har peget på det 
problematiske ved arkitekturen for de gule bygninger, hvis facader ønskes bevaret, hvis de 3 
længer udelukkende bliver boligbebyggelse. 

 
Lokalplan 146 med tillæg omhandler også etablering af op til 90 nye etageboliger på hjørnet mod 
Frederiksborgvej og Stavnsholtvej. I bebyggelsens stueetage er der mulighed for at etablere 
liberalt erhverv, kontor, café og lignende. 
Lokalplan 146 med tillæg blev vedtaget af Byrådet i november 2020 efter høring. 
 
Interessegruppen DEN GAMLE SKOLE beskæftiger sig også med Rådhustorvet lokalplan 148 til 
ombygning af øverste etage til boliger. Ejendommen ejes af Danica Pension. Lokalplan 148 har for 
nylig været i høring, uden der er kommet væsentlige kritik af forslagets arkitektur. En række 
organisationer har kritiseret nødvendigheden i opsigelse af flere erhvervslejemål på 1. sal, hvilket 
ligger udenfor Furesø By og Lands kærneområde. 
 
Interessegruppen DEN GAMLE SKOLE omhandler også Farum Bytorv som ejes af 
ejendomsselskabet Dades. Forslag til Lokalplan 141 indeholder også forslag til tillæg 4 til 
Kommuneplan 2017. Lokalplanen 141 blev vedtaget af Byrådet i 2019. 
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Furesø By og Land konstaterer, at der ikke er påbegyndt bygge aktiviteter på de nævnte 
lokalplanadresser, bortset fra en ombygning og udvidelse af Netto på Farum Bytorv. 

 

6.2. Gruppen vedrørende bevaringsværdige bygninger i landzone. 
Gruppen rejste allerede på et møde den 3. maj 2018 spørgsmålet om, hvorledes det ville være 
muligt at følge behandlingen af klager over fredningsnævnskendelser, som er indbragt for Miljø- 
og Fødevareklagenævnet. Det gælder for eksempel kendelserne af henholdsvis den 20. april 2018 
og af 24. april 2018 vedrørende Kong Volmersvej 9, Farum og Hestetangsvej 90, Farum. I 
førstnævnte sag afslog nævnet at imødekomme en dispensationsansøgning om opførelse af et 
skur og i den anden sag afslog nævnet at lovliggøre en række bygningsændringer på ejendommen. 
Disse sager har nu været under behandling i knap 4 år, hvilket er aldeles uholdbart - sagerne er 
fortsat ikke afsluttet. 

Kommunen tillagde i november 2018 foreningen høringsret i sager vedr. bevaringsværdige 
ejendomme i landzone, hvor der ansøges om ændret anvendelse af en given ejendom i henhold til 
planlovens regler, denne høringsret blev den 4. november 2020 forlænget. I beretningsperioden 
har foreningen i kraft af denne høringsret haft lejlighed til at fremkomme med en række kritiske 
bemærkninger til en planlagt ombygning af Gedevasegaard. Foreningen har derimod ikke haft 
mulighed for at udtale sig i 2 sager vedr. meddelelse af landzonetilladelse til ejerne af 
Hestetangsvej 149 og 80, da disse byggeprojekter ikke erstatter bevaringsværdige ejendomme. De 
2 sager har givet anledning til en del overvejelser, da de begge er beliggende i området der 
dækkes af fredningen af Mølleådalen. 

Gruppen har aktivt engageret sig i at sikre den bevaringsværdige ejendom "Vanddammegård" på 
Rørmosevej 7 i Farum. I beretningsperioden er kommunens tidligere forbud mod nedrivning af 
ejendommen blevet ophævet og ejendommen er blevet overtaget af nye ejere, der ønsker at 
renovere gården under hensyn til dens historie og oprindelige udseende i det omfang det er 
foreneligt med nutidens krav til en bolig. 

 

7. Informationsvirksomhed. 

 7.1. De lokale medier.  
I foreningen glæder vi os fortsat over, at både Furesø Avis og Frederiksborg Amtsavis løbende har 
bragt indlæg vedrørende foreningens 50-års jubilæum, foreningens uddeling af diplom for god 
bygningskultur samt om blandt andet foreningens holdning til forslaget om en ny lokalplan for 
Akacietorvet. Denne gode kontakt til lokalpressen er der grund til at påskønne. 
 

7.2. Hjemmesiden - www.furesoebyogland.dk. 
Foreningens hjemmeside informerer løbende om virksomheden indenfor Furesø Bevaring og 
Lokalområdernes Samvirke. Fra den 1. januar 2020 er foreningen begyndt at offentliggøre afgivne 
høringssvar, som er fremsendt til kommunen. Her findes tillige indsigelser fremsendt til 
Fredningsnævnet. 
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Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til forbedringer af hjemmesiden. 

 

7.3. Uddeling af diplomer for god bygningskultur.  
Dette vigtige initiativ til fremme af forståelsen af foreningens arbejde blev i 2021 videreført i 
forbindelse med markeringen af foreningens 50-års jubilæum, jf. ovenfor pkt. 1.2. Foreningens 
hjemmeside www.furesoebyogland.dk indeholder et arkiv over tildelte diplomer. 

 

8. Furesø Bevaring.  

Vedrørende beskrivelsen af denne virksomhed henvises til forrige års beretning og til foreningens 
hjemmeside.  

Bestyrelsen for Furesø Bevaring har i beretningsperioden taget initiativ til en mulig omlægning af 
støttemulighederne, et initiativ, som kommunen har taget positivt imod. 

 

9. Lokalsamfundenes Samvirke.  

I foreningen har vi med tilfredshed noteret os, at kommunen oven på de sidste 2 års mødepause 
på grund af covid19-epidemien har taget initiativ til at indkalde til møder med samvirkets for tiden 
7 foreninger i foråret 2022. Disse møder er af stor værdi for foreningernes daglige arbejde og 
løbende kommunikation med kommunens administration. I Furesø By og Land har vi et ønske om, 
at byrådets medlemmer på disse møder i højere grad markerer sig med deres visioner for den 
fremtidige udvikling af de forskellige områder indenfor kommunen. 

 

10. Afsluttende bemærkninger.  

Det er mit håb, at denne beretning beskriver de vigtigste dele af foreningens arbejde i den 
forløbne arbejdsperiode. Furesø kommune er en spændende kommune med masser af 
muligheder på grund af nærheden til hovedstaden på den ene side og den skønne og afvekslende 
natur med søer på den anden side. Vi har mange værdifulde kulturhistoriske bygninger og miljøer, 
som der skal værnes om. Det er hovedopgaven for Furesø By og Land.  

Jeg vil hermed på bestyrelsens vegne sige tak til medlemmerne af byrådet, medarbejderne i 
kommunens administration og alle andre, som foreningen i de sidste 12 måneder har haft et 
spændende og udbytterigt samarbejde med. 

Det nye byråd, som begyndte sit arbejde den 1. januar 2022 ønskes tillykke med valget. I 
foreningen glæder vi os til samarbejdet i de næste 4 år. 

 

På bestyrelsens vegne 

Poul Lüneborg, formand. 

 


