
D E T  G A M L E  F A R U M s  V E N N E R  

Referat af den årlige generalforsamling 1. del - 

Generalforsamlingen fandt sted onsdag den 27. marts 1996 i Farum 
præstegårds længer. 

Advokat Schrøder blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at der var trykfejl i datoen i 
indkaldelsen i Farum Avis. Denne indkaldelse var derfor principielt ugyldig, men med 
den personlige brevindkaldelse fandt dirigenten, at generalforsamlingen var i orden. 
Ingen stemte imod. 

Formandens beretning. 

Formanden Ruth Riis-Hansen mindedes afdøde arkitekt Olaf Damm Sørensen og 
hans store evner og arbejde som igangsætter og stifinder, både i bestyrelsen og 
andre steder. 

Formanden orienterede derefter om foreningens aktiviteter i det forløbne 
år: 

I Natursamrådet med arkitekt Bernt, i Hovedgadeudvalget med arkitekterne 
Bernt og Rikke Falkov, i Kulturelt Samråd med Tove Kaaber, i 
Bevaringsfonden med arkitekt Bernt og i Kunstfonden arkitekt lb 
Rasmussen. 

Foreningens kasserer arkitekt Flemming Østrup er tillige kasserer for Farum 
Vestskov-kommiteen. 

Bestyrelsen har deltaget i samarbejde med andre bevaringsforeninger i 
Frederiksborg amt med henblik på at få større indflydelse. 

Foreningen afholdt sidste sommer en vellykket sommerudflugt til 
kaskaderne i Frederiksborg Slots have, Esrum Kloster og Fredensborg Slot 
med Skipperhuset og Kongebroen. 

Formanden orienterede også om kommunens køb af Sejlgården og planerne 
her. 



Formanden afsluttede med at meddele, at bestyrelsen ikke ser sig i stand til 
at videreføre foreningen og derfor vil anbefale, at den ophører. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen, der blev godkendt. 
Kassereren Flemming Østrup forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. 

Dirigenten foreslog herefter ændring af dagsordenen, da bestyrelsens forslag om ophør 
naturligt må behandles før budget. 

Det ekstra dagsordenspunkt med bestyrelsen forslag om foreningens ophør blev derefter 
behandlet. 

Formanden Ruth Riis-Hansen oplyste, at foreningens mål har været at oplyse, vejlede og 
vise resultater. Hun glædede sig over, at Farum Kommune har accepteret en del af 
foreningens synspunkter og at det kan ses i byen. 

I løbet af diskussionen blev der udtrykt stor anerkendelse af Ruth Riis-Hansens store og 
energiske arbejde gennem 25 år. 

Diskussionen viste også, at medlemmerne finder, at der stadig er brug for foreningens 
indsats med at påvirke Farum Kommune i en god retning, og at det er meget vigtigt at 
foreningen påtager sig denne funktion. 

Ved en afstemning over bestyrelsens forslag om ophør fik dette ikke flertal, i det der var 9 
stemmer for ud af 20 fremmødte 

Da det ikke var muligt på mødet at vælge en ny bestyrelse foreslog dirigenten, at 
generalforsamlingen uskydes. 

GENERALFORSAMLINGEN FORTSÆTTES DERFOR 

 
TORSDAG DEN 30. MAJ 1996 KL. 19.30 

I FARUM PRÆSTEGÅRDS LÆNGER 

KAALUNDSVEJ 33 

Opmærksomheden henledes på, at bestyrelsens forslag om foreningens ophør er 
bortfaldet. 



16. april 1996 Lise Hermann 
	



D E T  G A M L E  F A R U M S  V E N N E R  

Referat af den årlige generalforsamling 
2. del 30. maj 1996 

Dirigenten advokat Flemming Schrøder indledte med at konstatere, at 
man nu fortsatte generalforsamlingen, der blev afbrudt den 27. marts 
1996, fordi ingen stillede op til valg af bestyrelse. 

Kassereren Flemming Østrup forelagde mundtligt forslag til budget som 
blev vedtaget. 

Kontingent blev vedtaget pensionist 45.- kr. 

enkelt 85.- kr. 

par 120.- kr 

Foreningen har 77 medlemmer. 

Eigil Mølgaard redegjorde for sin baggrund for en redningsaktion, bl.a. 
at foreningens arbejde er væsentligt for Farum og Mølgaard havde 
været medstifter af foreningen for 25 år siden. 

Eigil Mølgaard fandt, at flere medlemmer er en vigtig forudsætning for 
en sikker økonomi og for foreningens slagkraft - samt efterlyste et 
mere moderne navn for foreningen. 

Mølgaard præsenterede en gruppe, der er villig til at videreføre 
foreningen, lave et arbejde til gavn for hele byen på basis af en 
medlemskreds og arbejde inden for disse områder: 

Initiativer med hensyn til - bygninger 

- landskab 

- byplaner 

- bymøblering og beplantning. 

Gruppen tør kun påtage sig opgaven indtil næste generalforsamling i 
1997. 



Gruppen blev valgt og bestyrelsen består af 

Eigil Mølgaard formand 

Flemming Østrup  kasserer 

Lise Hermann sekretær 

Bernt 

Bendt Ginnerup 

Ulla Hess 

Henning Johansen 

Inger Claudi suppleant 

lb Rasmussen suppleant 

Flemming Schrøder blev genvalgt til revisor og Henning Kaaber 
genvalgt til revisorsuppleant. 

Eigil Mølgaard takkede til slut den hidtidige formand Ruth Riis-Hansen 
for hendes store indsats. 

Fru Riis-Hansen gav udtryk for sin glæde over, at foreningen 
videreføres og takkede for de mange års samarbejde. 

juli 1996 Lise Hermann referent. 

	
	


