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GENERALFORSAMLINGSREFERAT. 

Foreningen Det Gamle Farums Venner afholdt sin årlige 
generalforsamling den 23.marts 1993 i Stavnsholt Kirkes mødesal. 

Advokat Flemming Schrøder blev valgt til dirigent. 

Formanden Ruth Riis-Hansen oplyste i sin beretning, at Farum 
kommunes museums udvalg nu er omdannet til en selvstændig 
institution. Den skal beskæftige med kommunens kulturarv. Til 
foreningens store overraskelse kan vi ikke blive repræsenteret 
her, selv om kulturarv netop omfatter bygningsbevaring - men 
kommunen ønsker ikke Det Gamle Farums Venners deltagelse, fordi vi 
"politiserer". 

Foreningen arbejder fortsat i andre udvalg: 

Arkitekt Bernt i Fonden til gamle bygningers bevaring 

Kunstfonden 

Natursamrådet 

Arkitekt Damm Sørensen i 

Natursamrådet 

Vestskov komiteen 

Tove Kaaber i Kultursamrådet. 

Arkitekterne Bernt og Rikke Falkow deltager i et sagkyndigt 
udvalg vedrørende planlægning af Farum Hovedgades fremtid. 
Foreningen har haft en række sager vedr. ombygninger, skiltning 
m.v. til høring, uden at indstillingerne er fulgt.Vi har derfor 
store forventninger til dette udvalg. 

I forbindelse med Stationsbyggeriet blev der opnået nogle 
forbedringer, men ikke de radikale ændringer vi ønskede. 

Borgerforeningen er desværre nedlagt efter at have indsamlet 
over 3000 underskrifter, som kommunen dog så bort fra. Den har 
testamenteret sin formue på 6.405 kr til Det Gamle Farums 
Venner. 

I maj 1992 deltog formanden i Landsforeningen til Bygnings- og 
Landskabskulturs årsmøde og vi udsender foreningens blad ca. 3 
gange årligt. 



Herefter blev regnskabet godkendt, budgettet og en 
kontingentforhøjelse vedtaget. Kontingentet er nu 

pensionist  45.- kr 
enkeltperson  85.- kr 
par  12o.- kr 

 

Kassereren Flemming Østrup gjorde opmærksom på, at afsenderangivelsen 
på giroindbetalingskortet bruges direkte til medlemskartoteket med den 
anførte titel eller mangel på samme. Kassereren vil også gerne have 
opgivet begge navne, når indbetalingen omfatter flere. 

Derefter var der valg til bestyrelse og af revisor. 

Bestyrelsen nu består af 

Ruth Riis-Hansen formand 

Bernt arkitekt m.a.a. 

Rikke Falkow næstformand, arkitekt m.a.a. 

Lise Hermann sekretær, fysioterapeut 

Ib Rasmussen arkitekt m.a.a. 

Olaf Damm Sørensen arkitekt m.a.a. 

Flemming Østrup kasserer, arkitekt m.a.a. 

Svend Erik Enghave suppleant, arkitekt m.a.a. 

Tove Kaaber suppleant 

 

Lise Hermann 

sekretær 

	


