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GENERALFORSAMLINGSREFERAT. 

Foreningen DET GAMLE AFRUMS VENNER afholdt sin årlige 
generalforsamling onsdag den 15. marts 1989 i Stavnsholt 
Kirkes mødesal. 

Advokat Flemming Schrøder blev valgt til dirigent. 

Formanden Ruth Riis - Hansen aflagde beretning og nævnte her 
bl.a. det meget velbesøgte møde i november 88. Her fortalte 
TV-journalisten Peter Olesen engageret om 
bygningsbevaringsarbejdet, som han kæmper energisk for 
specielt i Valby. 

Bestyrelsen har arbejdet kraftigt på, at lokalplanen bliver 
fulgt ved Toyota byggeriet på Frederiksborgvej. Lokalplanen 
foreskriver et 8 m bredt bælte af træer og buske. I 
øjeblikket er der blot en smal række småbuske, som intet 
skjuler. 

Bebyggelsen i Farum Vest har foreningen også søgt at påvirke, så 
beplantningsplaner og bebyggelsesplaner kommer til at følge 
lokalplanens bestemmelser. 

DET GAMLE FARUMS VENNER ved arkitekt Bernt har haft nært 
samarbejde med Farum kommune om Farum Hovedgade for at få 
foreningens og Farum Landsbys intentioner indarbejdet. Vore 
forslag om pladsdannelser er blevet fulgt, mens forslagene 
vedrørende belysning kun delvis er fulgt. Vore forslag til 
belægning er slet ikke fulgt - og de voldsomme midter heller 
er etableret trods vores gentagne ihærdige protester. 

Men vi arbejder videre for at få det fortsatte arbejde med Farum 
Hovedgade til at blive så godt som muligt. 

 

Bestyrelsen arbejder stadig aktivt i forskellige arbejdsudvalg 

som fx. Det Kulturelle Samråd, Farum Kommunes Bevaringsfond og 

Natursamrådet. Det arbejder på at skabe en ny Farum Vestskov 

ved den nye Vestby. Der vil blive formidlet gavebreve til at 
skaffe penge til indkøb og plantning af træer. 



Formanden sluttede med at opfordre medlemmerne til at sende 
bestyrelsen gode ideer og forslag til emner for møder og 
udflugter. 

Derefter blev regnskabet godkendt, budgettet vedtaget og samme 
kontingent vedtaget: 25.-kr. for pensionister, 5o.-kr. for 
enkeltmedlemmer, 75.-kr. for par. 

Til slut var der valg af bestyrelse og revisor. Bestyrelsens 
sammensætning fremgår af vedlagte oversigt. 

I forbindelse med generalforsamlingen blev foreningens pris 
1989 til en ejendom, hvorved der er bevaret eller tilføjet by 
eller egn en æstetisk værdi tildelt Kay Wilhelmsens nybyggeri 
på Ryttermarken 3. 

Lise Hermann 

 

 

 


