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Til stede fra bestyrelsen var: Anette Jerking, Lise Rasmussen, Signe Thomsen, Stig 
Møller, Susanne Lund-Larsen, Bodil Danielsen, Poul Korsholm, Annette Liebach, 
Peter Sibbesen, Lone Damm Nielsen.  
 
Næstformand Anette Jerking bød velkommen idet formand Ketty Træholt var 
forhindret. Dagsorden ifølge vedtægter. 
 
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henning Nielsen som blev valgt uden 
modkandidater. Henning Nielsen takkede for valget og konstaterede at forsamlingen 
var indkaldt jvf. Foreningens vedtægter. 
 
2. Bestyrelsens beretning. Anette Jerking aflagde beretning om foreningens 
aktiviteter siden sidste extraordinære generalforsamling (corona) 2.9.2021. 
Foruden vores planlagte aktiviteter har bestyrelsen været aktiv i en række andre 
sammenhænge. Som f.eks. da Rema 1000 i Hovedgaden skulle åbne og ejeren ville 
omdøbe pladsen ved Stationsvej til Banktorvet. Her var vi med til at få navnet 
”Frodes Plads” bevaret. 
Et andet eksempel er den bevaringsværdige Vanddammegaard på Rørmosevej. Her 
ville den daværende ejer rive gården ned og bygge boliger. Det gjorde vi indsigelser 
imod, da gården har en høj kulturhistorisk bevaringsværdi. Kommunen lyttede og 
gav afslag på tilladelse til at rive gården ned, og nu er et ungt par i gang med en 
nænsom renovering og FLF er citeret om gårdens historie i Furesø Avis 9. febr.  
i år. 
Også den aktuelle sag om et muligt byggeri ved Akacietorvet har vi fulgt og 
kommenteret over for formanden for Plan- og Byudvikling samt Furesø Kommune. 
Vi deltog i borgermødet i torsdags, hvor den kommende Lokalplan 153 blev 
fremlagt, og den sag vil der nok komme mere om. 
Et medlem i salen gjorde opmærksom på at det store skilt ved P-pladsen hos Rema 
1000 stadig bærer navnet ”Banktorvet” – og har et ønske om at det bliver ændret. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren. Lise Rasmussen redegjorde 
for indtægter og udgifter. Der var ingen spørgsmål fra salen.  
 
4. Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget, men vi vil meget gerne modtage 
Ideer og gode input til arrangementer hvis nogen skulle sidde inde med sådanne. 
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5. Anette gennemgik arbejdsplanen med de kommende arrangementer som alle er 
nævnt i ”Majtræet”. 
Igen i år samarbejder vi med Skoletjenesten om en Kulturstafet i Nørreskoven for 
alle 5. klasser i Furesø Kommune. Det foregår over 2 dage i juni måned. 
I august afvikles det årlige Høstmarked på Skolelandbruget. Vi har kun deltaget én 
gang, hvorefter det er blevet aflyst de sidste to år pga. corona. Det er et meget fint 
familiearrangement, og vi deltager sammen med Skoletjenesten og Furesø Museer. 
Ikke fastlagte arrangementer: 

- vi skal gerne have endnu en sangaften med John Høybye 
- en tur i skoven med afslutning på ”Skovlyst” hvor ejeren vil fortælle historien 

om stedet. 
- vi har fået mulighed for et foredrag om Slangerupbanen/Hareskovbanen fra 

1906 – 1948. Dette kunne måske kombineres med et besøg i Farum Model-
jernbaneklub. 

- sangaften i november i ”Syng Danmark” med fokus på Frank Jæger. 
- erfaringerne med kurset om Erindringsskrivning var gode, så måske skal vi 

gentage det.  
Vi er meget opmærksomme på hvad der rører sig af lokalhistorie i Farum. Nu har vi 
nævnt den nye Lokalplan for Akacietorvet. En anden sag er den kommende 
Lokalplan for Bregnerød Kro, hvor kommunen har opfordret interesserede til at 
komme med forslag. 
Et medlem i salen bekræftede at Erindringskurset var godt og gav en god dialog. Der 
må bare ikke være for få deltagere. Man kunne have forhåndstilmelding til kurset 
og/eller et formøde inden man melder sig. Det taler vi med Morten Mortensen om. 
En artikel omhandlende lokalhistorie i Furesø Museers Nyt blev rost fra salen.  
Signe (formand for Furesø Museers bestyrelse) fortalte om planen med en 
campingvogn der vil parkere rundt omkring i kommunen, for at søge kontakt med 
borgere og få lokal viden og indsamle genstande.  
 
6. Budget 2022 og fastlæggelse af kontingent 2023. Lise viste med tørre tal at en 
forhøjelse af kontingentet er nødvendigt. Vi foreslår 25 kr/person, dvs. 150 kr for 
enkeltmedlem, 250 kr for husstand. Det blev vedtaget, ja, der blev også klappet. 
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7. Valg. 
Formand Ketty Træholt ønsker at trække sig som formand.  
Anette Jerking vil gerne påtage sig jobbet – og blev valgt med akklamation. 
Anette takkede og fortalte at Ketty desværre ikke kunne være her i aften. 
Men hun skal alligevel have et par ord med på vejen. 
”Ketty har været formand for F.L.F. siden 2009 og repræsenteret foreningen ved 
mange forskellige lejligheder, både ved officielle lejligheder udadtil og ved de fleste 
af foreningens arrangementer. 
Ketty har altid repræsenteret foreningen på en værdig og konstruktiv måde, som vi i 
bestyrelsen har været stolte af. 
Kettys mange år i Farum Byråd har skabt respekt om hendes person, som også det 
nuværende Byråd giver udtryk for. Dette ser vi også i forbindelse med kontakten til 
øvrige foreninger. 
Ketty nærer også omsorg for foreningens medlemmer og bestyrelsen, både tidligere 
og nuværende medlemmer – alle skal have det godt.  
Det har vi mærket i bestyrelsen, især under den lange coronanedlukning, hvor vi har 
måttet aflyse mange planlagte arrangementer. 
Vi er glade for at Ketty vil fortsætte i bestyrelsen, så vi stadig kan få glæde af hendes 
store engagement i foreningen. 
Jeg får selv brug for at tale meget med Ketty i den kommende tid, og jeg er sikker på 
at hun fortsat vil gå aktivt ind i foreningens arbejde”. 
 
Mere valg: Ketty Træholt, Signe Thomsen, Lise Rasmussen og Stig Møller blev alle 
genvalgt til bestyrelsen. 
Annette Liebach ønsker at udtræde af bestyrelsen. Alice Svendsen vil gerne stille op 
og indstilles af bestyrelsen – og blev valgt.  
Suppleant Peter Sibbesen er villig til genvalg – for 1 år – og blev genvalgt. 
Revisor Per Hansen blev ligeledes genvalgt. 
 
Formand Anette takkede Annete, der har valgt at træde ud af bestyrelsen. 
”Annette, du har været medlem siden 2016. En af dine store opgaver har været 
medvirken til oprettelse af foreningens hjemmeside. Derudover har du været meget 
aktiv, når det drejede sig om bevaring af Farums kulturhistoriske værdier. Som 
beboer i Farum landsby er du også aktiv og deltager gerne i arbejdsgrupper, når 
Furesø kommune offentliggør nye planer, især når det drejer sig om det gamle 
Farum. Jeg håber, at vi også fremover kan samarbejde med dig og 
beboerforeningen, da de to foreninger jo har mange sammenfaldende interesser. 
Vi får nok lidt samarbejde om den kommende lokalplan for Akacietorvet. 
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Tak Annette for din indsats og mange gode år i F.L.F.                                                                                                        
”Kasserer Lise, dig skal vi heldigvis ikke sige farvel til. Men du har for længe siden 
sagt til bestyrelsen, at du ikke vil påtage dig kassererjobbet efter 
generalforsamlingen. 
Den post har du haft i 12 år, så det er forståeligt at du nu vil overlade foreningens 
kasse til en anden. 
Du har sikkert og effektivt stået for foreningens budget og regnskab i alle disse år og 
haft god kontakt til alle foreningens medlemmer. 
Da vi så i bestyrelsen begyndte at gennemgå alle dine arbejdsopgaver, blev vi lidt 
overrasket over alt det du har påtaget dig. Så nu er nogle af dine opgaver delt ud til 
andre i bestyrelsen, og selve kassererjobbet har Alice sagt ja til, så det var da heldigt 
at hun blev valgt i dag. 
En af de opgaver du beholder er det traditionsrige amerikanske lotteri til jule- 
arrangementet med alle de fine gevinster. Det er vi glade for, og det tror jeg også at 
vores medlemmer er. 
Så Lise, stor tak til dig for dine mange år som kasserer m.m.m. i F.L.F., og du 
fortsætter jo heldigvis som bestyrelsesmedlem. 
Og dig, Alice, vil jeg byde velkommen, og du skal have stor tak for at du vil påtage 
dig kassererjobbet, som jo ikke altid er den nemmeste post at få besat”. 
 
8. Eventuelt. Poul Lüneborg ønskede Anette tillykke: du er knaldgod; og Poul sendte 
samtidig en hilsen til Ketty med tak for de 13 år.  
   Der var kommentar om beslutningen vedr. græsslåningen i Fredtofte- 
parken/Skulpturparken. Kritik af at græsset kun skal slås få gange om året. 
Dette også problematisk ift. de blomsterbede der vedligeholdes via nogle fonde og 
således ikke opnår fuld opmærksomhed. 
   Får foreningen nye/yngre medlemmer. Kan vi på nogen måde informere 
kommunens tilflyttere om foreningen og vores formål? 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden samt støttende kommentarer, og formanden 
takkede Henning for godt udført job. 
 
Efter kaffe og kage fortalte sognepræst Jan Asmussen om begravelsesskikke på 
danske kirkegårde gennem tiderne og meget mere interessant – alt sammen var 
spændende oplæg til vores arrangement 7. april hvor Jan Asmussen vil tage os med 
på kirkegårdsvandring. 
     Ref. LDN 


