
F A R U M  B Y  O G  L A N D  
Tid l ige re  Det  Gamle  Farums  Venner  

Referat af den årlige generalforsamling. 

Generalforsamlingen fandt sted onsdag den 25. marts 1999 i Præstegårdslængerne på Kaalundsvej. 

Lone Møller blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Formandens beretning blev uddelt og gennemgået af næstformanden arkitekt Bernt. 

Bestyrelsen har afholdt 9 møder og beskæftiget sig med sager, der er kommet til 
høring fra den kommunale forvaltning eller som vi selv har taget op: 

Sejlgården - Vi har kontaktet Farum Kommune for at kritisere det triste nye byggeris 
udseende og for at få oplysninger om selve Sejlgårdens fremtid. Vi finder det meget 
vigtigt, at denne sidste gård i vestbyen ikke forfalder. 

Vi forventer at blive inddraget, når Farum kommune forhåbentlig snart vil arbejde med problemet. 

Vi har også arbejdet med og fremsat indsigelser mod flere lokalplaner bl.a. vedr. fritidshjemmet 
Regnbuen og i Stavnsholt. 

Farum Hovedgade har vi også arbejdet med. Det har gået lidt trægt med samarbejdet med 
kommunen, men vi arbejder stadig på at få indflydelse på de sidste dele af Hovedgadens 
renovering. 

Storstadion - Ulla Hess har været foreningens drivende kraft i samarbejdet med 
grundejerforeningerne og i flere møder. Vi udarbejdede også en indsigelse mod udformningen og 
placeringen af et storstadion. Det medførte desværre ingen synlige ændringer af projektet. 

Formanden, der flytter til udlandet, ønskede foreningen god arbejdslyst med det vigtige arbejde. 

Beretningen blev uden indsigelser godkendt. 

Herefter gennemgik Bernt bestyrelsens handlingsplan. (Handlingsplanen og et resume 
over en del af de gennem tiden opnåede resultater er vedlagt.) 

Det er vigtigt for foreningen at samle sig om enkeltopgaver og at samarbejde med 
andre interesserede f. eks. Natursamrådet. Her er foreningen også repræsenteret. 
Man arbejder sammen på at få et godt samarbejde med forvaltningen. 

Handlingsplanen blev taget til efterretning. 

 



 

Bernt orienterede herefter om Farum kommunes Bevaringsfond, hvor han repræsenterer 
foreningen. Her er netop opnået en bevilling fra kommunen til udarbejdelse af en 
bevaringsvejledning for ejere af gamle huse i Farum. 

Inger Claudi orienterede om arbejdet i Kulturelt Samråd, hvor alle foreninger med 
kulturelt formål samarbejder. Farum By og Land repræsenteres af Inger Claudi. 

Kasserer Inger Claudi forelagde regnskabet, som blev godkendt sammen med budgettet, der 
lige netop balancerer. 

Samme kontingentet blev vedtaget pensionist 50.- kr. 

enkelt 100.- kr. 

par 150.- kr. 

Til bestyrelsen blev Bernt, Inger Claudi og Lise Hermann genvalgt og Ole Hviid 

nyvalgt. 

Som suppleanter blev Kirsten Lerstrøm og Lone Møller nyvalgt. 

Revisor Flemming Schrøder og revisorsuppleant Gerda Petersen blev genvalgt. 

referent Lise Hermann 6. april 1999 

udsendt juni 99 

Bemærk 

Kontingentindbetalingskortene bruges til vores medlemsregistrering, så vi sætter stor 
pris på, at afsendernavn og adresse er let læseligt - og at par anfører begge navne. 
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Bestyrelsens sammensætning. 

Bernt formand 
arkitekt m.a.a. 

Inger Claudi kasserer 
lærer 

Finn Danielsen 
konsulent 

Lise Hermann sekretær 
fysioterapeut 

Ulla Hess 
lærer 

Ole Hviid næstformand 
arkitekt m.a.a. 

Kirsten Lerstrøm suppleant 
cand.merc. 

Lone Møller suppleant 
cand.jur. 

Jacob Schaffer 
grafiker 
	


