
1. Valg af referent 
� Søren Krohn  blev valgt som referant 
 
2. Referat fra sidste møde 
� Der var ingen rettelser til referat fra sidste møde 
 
3. Huse til salg / beboervelkomst. 
� Nr. 77 Solgt 
� Nr. 87 Solgt 
� Nye flyttet ind i nr. 16 – har stået tom længe 
� Mette afleverer velkomst brev med praktiske oplysninger 
 
4. Sommerfest 
� Fantastisk. Vejret var godt og alle var glade. Billeder på hjemmesiden. 
 
5. Opbevaring af party telte mv. 
� Det nye telt bliver opbevaret hos Erik nr. 30 
� De to gamle bliver opbevaret hos Carsten nr. 55 
 
6. Snerydning på Frugthegnet 
� 63 ud af 90 har svaret positivt. Resten delt mellem bestyrelsen, som tager en 

runde for at få de sidste på plads. Søren Krohn og Niels tager sig af numre 1 
til 30. Mette og Søren N tager sig af numre 31-70. bo og Rene tager fra 
nummer 71 og resten 

� Deadline for tilmelding er 1 oktober. 
 
7. Huse til salg, beboervelkomst 
� Dækket af punkt 3 
 
8. Løbende korrespondance/orientering 
� Byggesager – carporte. Udskiftning af tag.  

Nr. 46 har fået godkendt planer om en carport. Nr. 96 har fået afslag på 
planer om en dobbeltcarport. Rene Lundbye Virumvej 99, få sine planer vedr. 
udskiftning af tag behandlet af byplansudvalget den 14. september.  

� Mht. Rene Lundbye situation og kommunes tilsyneladende manglende brug 
af deklarationen (som er udarbejdet sammen med kommunen), vil Bo tage 
kontakt til kommunen for at arrangere et møde hvor bestyrelsen og 
kommunen kan diskuterer emnet.  

� Trafik – Virumvej. Rene og Bo er stærkt utilfredse med den de høje 
hastigheder som bliver kørt på Virumvej. Bo har været i kontakt med 
kommunen og de vil snarest foretage hastighedsmålinger på strækningen 
mellem Virum Stationsvej og Kaplevej. Når resultatet af disse foreligger, vil 
bestyrelsen tage stilling til hvad de kan/vil gør. 

� Mht. trafik på Frugthegnet, vil Søren Krohn undersøge med Kommunen hvad 
deres regler er for oprettelse af bump. Disse drøftes ved næste 
bestyrelsesmøde og bestyrelsen vil på baggrund heraf udarbejde nogle 



forslag som ligger indenfor kommunes ramme. 
  

9. Økonomi 
� Kontingent opkrævning. Dette er sat i bero ind til ordning vedr. snerydning er 

bragt på plads. 
� Brug af betalings service. Ordningen koster 800,- pr. år. Dette virker som en 

bedre løsning end hvis der skulle trykkes girokort.  
 
10.Bestyrelsens fremtidige opgaver 
� Byggesager, lokalplan. Er i gang. Kunne lave et ide katalog over 

renovationer. Denne skulle ligge på hjemmesiden. 
� Trafik. Er i gang på forskellige initiativer 
 
11.Eventuelt.   
� Intet at tilføje 

 
12.Næste bestyrelsesmøde.  
� Den 20 september, kl. 20:00 hos Niels Kristensen, Frugthegnet nr. 36  
 


