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REFERAT AF GENERALFORSAMLING 

onsdag den 16. marts 1994 i Paltholmcenteret. 

Foreningen Det gamle Farums Venner afholdt sin årlige generalforsamling den 16.3.1994. 

Advokat Flemming Schrøder blev valgt til dirigent. 

Formanden Ruth Riis-Hansen aflagde beretning og orienterede om foreningens arbejde i 
mange forskellige udvalg og lignende. 

Formanden, arkitekterne Bernt og Rikke Falkow deltager i samarbejde med Farum kommunes 
planudvalg om udformningen af Farum Hovedgade for at sikre en gennemarbejdet plan bl. a. 
vedrørende belægning, beplantning, belysning samt skiltning og møblering. Formålet er også, 
at der foretages en vurdering af bygningerne for at opnå en æstetisk udformet og 
velfungerende Hovedgade. 

I "Fonden til gamle bygningers bevaring i Farum", der er oprettet af Farum kommune, 
repræsenterer arkitekt Bernt ligesom i Natursamrådet og i Kunstfonden. Kunstfonden har 
bl.a. arbejdet med oprettelsen af en skulpturpark ved Frederiks-borgvej og et lysthus skabt af 
Bjørn Nørgaard og Per Hebsgaard. 

I Kultursamrådet arbejder Tove Kaaber og arkitekt Olaf Damm Sørensen. Damm Sorensen er 
også repræsenteret i Farum Vestskovkommiteen sammmen med Ruth Riis-Hansen. 

Foreningens samarbejde med Farum kommune om Farum Landsby er nu afsluttet og vi venter 
kun på udsendelse af lokalplanen, som er godkendt.og vedtaget. 

Bestyrelsen har desuden et samarbejde med kommunen, afdelingen for teknik og miljø om 
bedømmelse af ansøgninger til ombygninger o.lign. i den gamle bydel. Ruth Riis-Hansen omtalte til 
sidst Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs generalforsamling i maj i 
Fredensborg, som alle medlemmer kan deltage i. 

Herefter blev regnskabet godkendt og budgettet vedtaget. 
Kontingentet forblev uændret og er for tiden 

pensionist 
enkeltperson 
par 

45.- kr 
85.- kr 
12o.- kr 	

Kassereren Flemming Østrup gjorde opmærksom på, at afsenderangivelsenpå 
giroindbetalingskortet bruges direkte til medlemskartoteket med den eventuelt anførte tiltel eller 
,mangel på samme. 

Kassereren vil gerne have opgivet begge navne, når indbetalinger omfatter flere. 
Derefter var der valg til bestyrelse og af revisor. 
 



Bestyrelsen består herefter 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. 

Tove Kaaber suppleant 

Henning Nielsen suppleant, cand. pharm. 
 
Lise Hermann, sekretær 

	


