BEBOERFORENINGEN

FARUM LANDSBY

Aftenens program
19.30
19.35

Velkomst
Foredrag af Signe Thomsen

Ca. 20.45

Generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne:

November 2017
Til beboerne i området fra Hovedgaden til søen - Farum Landsby langs Farum Hovedgade fra Skolevængets Allé i øst til Sejlgården
og enden af Kaalundsvej og Lindegårds Allé i vest

INVITATION TIL

GENERALFORSAMLING
Beboerforeningen Farum Landsby inviterer hermed til en orientering om årets aktiviteter og vores årlige generalforsamling.

Torsdag den 23. november kl. 19.30 – 22.00
i Præstegårdslængerne ved Farum Kirke
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Vi gør opmærksom på, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år og
at vi altid opfordrer til, at nye medlemmer stiller op.

AKTIVITETER 2018

Aftenen indledes af et foredrag af Signe Thomsen fra Furesø
Museer under overskriften

Farum, byen ved vejene
Se mere om dette spændende indlæg på bagsiden.
Alle er velkomne. Kun betalende medlemmer har stemmeret til
generalforsamlingen.
Vi serverer som sædvanlig en lille forfriskning.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning,
herunder drøftelse af beplantningen på Forten og
behandling af de to indkomne forslag – se bagsiden
Bestyrelsens forslag til aktiviteter
Forslag fra medlemmerne.
Godkendelse af regnskab.
Fastsættelse af næste års kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt

BESTYRELSENS FORSLAG
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forslag om fældning af kastanietræet på Forten, se bagsiden
Opfølgning på løbende sager.
Afholdelse af fastelavnsfest sammen med kirken.
Følge op på trafiksanering i landsbyen
Følge op på renoveringen af Farum Hovedgade.
Følge op på en evt revision af lokalplan for Farum Hovedgade.
Forårsaktivitet i maj / juni
Høstfest sidst i august
Arrangementer/udflugter med udgangspunkt i vores område og
vores miljø.

Beboerforeningen Farum Landsby, v/ Børge Svane
Klosterskjul 7, 3520 Farum, tel 4499 2434
www.farumlandsby.dk email: farum.landsby@gmail.com

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2017
Foreningens mangeårige ildsjæl og stiftende medlem af bestyrelsen, Bernt,
døde den 6. marts. Bestyrelsen sendte blomster til bisættelsen og flere
bestyrelsesmedlemmer deltog. Bernt Petersen var et meget stort aktiv i
bestyrelsens arbejde, med sin faglighed, sin indsigt og sit store personlige
engagement. Foreningen har lidt et meget stort tab. I årets løb valgte Palle
Vibe også at forlade bestyrelsen.
Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 6 bestyrelsesmøder. Traditionen tro
har vi holdt fastelavnsfest i samarbejde med menighedsrådet, ”frisk-op
dag” med rengøring på skolepladsen og høstfest 1. september. Derudover
inviterede vi sammen med foreningen Furesø By og Land til et foredrag om
Naturpark Mølleåen.
Bestyrelsen har i det forløbne år diskuteret træerne på Forten og
gennemgået alternative forslag til den fremtidige beplantning, ligesom den
har genfremsat forslaget om trafikdæmpende foranstaltninger og sendt et
støttebrev til ejerne af Farumgård i den verserende sag om offentlig adgang
til stien gennem parken. Bestyrelsen har desuden været i løbende kontakt
med den følgegruppe, der er nedsat i forbindelse med renoveringen af
Farum Hovedgade.
Vedr. træerne på Forten: spørgsmålet var et relativt hedt emne på sidste
års generalforsamling. Efter nogen debat blev der enighed om, at de
forskellige muligheder for at bevare eller nytænke beplantningen skulle
gennemgås af den nuværende bestyrelse og forslag fremsættes til
beslutning på dette års generalforsamling. Forten er et offentligt område,
som kommunen passer. Flere beboere synes at træerne efterhånden er
groet så meget til at det tidligere lyse og åbne samlingspunkt for landsbyen
er blevet for mørkt og at nogle træer derfor må fældes, evt med
genbeplantning af mindre træer. Det modsatte synspunkt er at træerne er
sunde og pæne og derfor bør blive som de er. Bestyrelsen har diskuteret
forskellige muligheder og fremlægger et forslag til generalforsamlingen om
fældning af kastanjetræet. Vi har desuden modtaget et forslag fra et
medlem (Annette Liebach og Poul Lüneborg) om fældning af to træer.

Vedr. trafiksituationen i Farum Landsby: bestyrelsen har i et brev mindet
Furesø Kommune om at der i 2016 var enighed mellem foreningen,
menighedsrådet og kommunen om det ønskelige i at etablere
trafikdæmpende foranstaltninger ved de 3 ”indgange” til Farum Landsby. I
budget 2016 var der i Furesø Kommune i første omgang afsat 100.000 kr. til
projektet, som dog blev dog udskudt. På vores henvendelse i år modtog vi
som svar at der trods tidligere tilsagn ikke var afsat midler hertil i 2017
budgettet. Vi genfremsætter forslaget næste år.
Vedr. fastelavnsfest: mange børn og voksne deltog og kirken var fyldt under
den indledende fastelavnsgudstjeneste. Det er frivilligt, om man vil deltage i
gudstjenesten, alle er velkomne til den efterfølgende tøndeslagning og
kaffebord i præstegårdslængerne. Samarbejdet med menighedsrådet
fungerer fint, menighedsrådet dækker en stor del af udgifterne og vi
kommer med arbejdskraft til ophæng af tønder, pynt, borddækning,
indhold i tønderne, oprydning mm. Da kirken er en del af Farum Landsby
har vi fundet det naturligt at holde fastelavnsfesten sammen.
Vedr. ”frisk-op dagen”: her bliver der igen gået efter i krogene på
skolepladsen, klippet, fejet, samlet affald og malet sten. De hvide sten er
lidt af et kendemærke for landsbyen, besværlige, men flotte når de står
nymalede og også en god hjælp, når trafikanter skal manøvrere på de
smalle veje i vintermørket. Igen i år var det en vældig fin dag, hvor mange
giver et nap med, og hvor der sluttes af med sodavand, øl, vin og grillpølser.
Vedr. høstfesten: vi var atter rimeligt heldige med vejret skønt den lidt sene
dato. Der var lidt lavere deltagelse i år, men der blev alligevel gjort indhug i
de lækre indkøbte bøffer og pølser. Deltagerne medbragte salater og
desserter til deling. Dejligt, at der igen i år var god hjælp til opslagning og
nedtagning af teltene og igen tak til Jan Asmussen for at opbevare de to
telte i sin kælder.
Vedr. Farum Hovedgade: bestyrelsen er efter Bernts død og Anettes
udtrædelse af bestyrelsen ikke direkte repræsenteret i den følgegruppe, der
er med på sidelinjen i det store projekt vedr. renovering af Farum
Hovedgade. Anette har dog deltaget i flere af vores møder for at holde os

orienteret. Renoveringen er som bekendt i fuld gang, men det er stadig
uklart (for os), hvordan den renoverede gade kommer til at se ud foran
Akacietorvet, bl.a. i hvor høj grad træerne bliver bevaret eller genplantet.
Vedr. Naturpark Mølleåen: Området, som tidligere kaldtes ”Naturparken
mellem Farum og Slangerup” blev i år officielt til en dansk naturpark. Vi
inviterede i den anledning sammen med foreningen Furesø By og Land
formand for ”Naturpark Mølleåens Venner”, Troels Brandt, til at holde et
rigtigt interessant foredrag. Læs mere om den nye park og dens historie på:
www.npmaa.dk. Bestyrelsen ønsker hermed igen at understrege, at Farum
Landsby er beliggende i et ganske unikt naturområde.
Vedr. Farumgaard: der har været problemer med folks overholdelse af
reglerne på stien gennem Farumgaard og dette har resulteret i, at ejerne
midlertidigt har lukket adgangen. Der har været stillet forslag om en
alternativ stiførelse, hvilket bestyrelsen har støttet i et brev til ejerne.
Denne løsning er dog umiddelbart ikke i overensstemmelse med
fredningsbetingelserne, hvilket har fået sagen til at gå i hårdknude og
videregivet til politiet. Vi kan derfor kun fra foreningens side håbe på en
snarlig løsning, så vi igen kan gå tur igennem denne unikke del af Farum
Landsby.
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Foredrag af Signe Thomsen fra Furesø Museer:
Historiske minder fra flere tusind års forløb kan stadig ses i Farum og
omegn. Signe Thomsen fortæller den spændende historie om: ”Farum, byen
ved vejene” - om Farums udvikling fra stenalderbosætning til landsby,
stationsby og forstad. Foredraget er baseret på den aktuelle udstilling på
Mosegaarden, Furesø Museer.
Signe Thomsen er medforfatter til ”FuresøHistorien” og har været med til at
lave udstillingen.

Træerne på Forten.
1. Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til beslutning til opfølgning af
sidste års generalforsamling:
”Foreningen henvender sig til kommunen med ønske om at fælde
kastanjetræet på Forten uden at der plantes et andet træ. Herefter
afventes videre fældning, med særlig opmærksomhed på det store
ahorntræ.”
2. Annette Liebach og Poul Lüneborg, Kålundsvej 6A, har fremsat følgende
forslag til beslutning:
”Vi foreslår, at kastanjetræet og ahorntræet fældes som de hurtigst
voksende og mest skyggende af træerne, og at man derefter vurderer,
om der skal ske yderligere fældning.”
Annette Liebach får mulighed for at begrunde forslaget.

