
FARUM BY&LAND 
-  Tidl igere Det Gamle Farums Venner 

Referat af den årlige generalforsamling. 

Generalforsamlingen fandt sted onsdag den 19. marts 1997 i Paltholmcentret. 
Advokat Flemming Schrøder blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalfor-
samlingen var lovligt indkaldt. 

Formanden Eigil Mølgaard orienterede i sin beretning om, at foreningen nu kaldes 
Farum By og Land. Det præciserer, at foreningens opmærksomhed strækker sig helt 
ud til kommunegrænserne. Foreningen beskæftiger sig ud over bevaring også med 
hele kommunens fysiske udformning. 

Foreningen har måske været belastet af museumsopfattelsen, så formanden 
understregede, at foreningens interesser rækker ud over Farum Landsby. 
Formanden beskrev foreningens ønske om ikke kun at reagere på de kommunale 
myndigheder, men også at agere på eget initiativ, sætte emner til debat og skabe 
opmærksomhed om foreningens eksistens og formål. 

Det er vigtigt, og der er effekt af at arbejde seriøst og sagligt, således som 
foreningens højt kvalificerede bestyrelsesmedlemmer kan og vil. 

Foreningens indsats skal således fortsat præge kommunens udseende. Foreningens 
smukke grønne folder om sit arbejde med opfordring til at skaffe nye medlemmer 
blev omtalt. 

Formanden takkede Flemming Østrup for hans arbejde i 8 år som kasserer. 

Formanden orienterede om, at den hidtidige formand gennem 25 år Ruth Riis-
Hansen er udnævnt til æresmedlem. Foreningen havde ikke eksisteret uden hende 
og hendes store arbejde, understregede Eigil Mølgaard. 

Flemming Østrup forelagde regnskabet, som blev godkendt. 

Kontingent blev vedtaget pensionist 45.- kr. 

enkelt 85.- kr. 

par 120.- kr. 

Til bestyrelsen blev Bernt, Inger Claudi og Lise Hermann genvalgt og Ib Rasmussen 
til suppleant. 

Revisor Flemming Schrøder og revisorsuppleant Henning Kaaber blev genvalgt. 

referent Lise Hermann 17.8.1997 

sekretær Lise Hermann Gedevasevej 5 3520 Farum 42 95 10 20 



Bestyrelsens sammensætning. 

formand 

Eigil Mølgaard 
direktør, cand.jur. 
Nordtoftevej 72 

Kasserer 
Inger Claudi 
lærer 
Sortemosen 6 

Sekretær 
Lise Hermann 
fysioterapeut 
Gedevasevej 5 

Bernt 
arkitekt m.a.a. 
Søvej 1 B 

Bendt Ginnerup 
arkitekt 
Nygårdterrasserne 292 D 

Ulla Hess 
lærer 
Hestetangsvej 14 

Henning Johansen  
Kastanie Allé 25 

Ib Rasmussen 
arkitekt m.a.a. 
Kaalundsvej 21 
suppleant 

	


