
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 25 oktober 2005 kl. 20.00, Virumvej 19 

Til stede: Jacob nr. 91, Bo nr. 108A, René nr. 99, Lars nr. 48 
Dagsorden: 

 
1. Valg af referent: René blev valgt. 

 
2. Referat fra sidste møde: Godkendt. 

 
3. Huse til salg: Frugthegnet 18 (3,8 mio.), 76 (4.5 mio.) og 94 (4,375 mio.). Jacob har endnu 

ikke modtaget velkomst materialet fra Carsten, hvorfor det forsøges genetableret. Vil snarest 
muligt blive runddelt til de husstande som endnu ikke har modtaget dette. 

 
4. Løbende korrespondance: 

 
• Mødet med teknisk forvaltning omkring 40 km zoner forløb tilfredsstillende selv om 

det har lange udsigter. Bo og René vil kontakte hhv. Politimesteren samt de 
kommunale vejmyndigheder for at få Virumvej på listen over veje med automatisk 
trafikkontrol (referat fra mødet findes på www.frugthegnet.dk). 

• Jacob har fået svar fra Skat omkring revurdering af grundværdier ifm. 
Ejendomsvurderingen pr. oktober 2005. De har endnu engang tilkendegivet at dette 
vil der blive kigget på, idet den procentuelle stigning på Frugthegnet har været højere 
end på de omkringliggende veje).  

 
5. Økonomi: alle med undtagelse af 5 beboere har betalt kontingentet, disse rykkes endnu 

engang for indbetaling. 
  

6. Årets aktiviteter: 
• Hjemmesiden www.frugthegnet.dk er nu oppe at køre – yderligere materiale og 

kommentarer er naturligvis velkommen. Jacob vil sætte et skilt op når siden er helt 
færdig. Bo sender gamle billeder af bebyggelsen. 

• Grusbunken ved den grønne sti er for vinteren 2005/2006 droppet. 
• Grusningsordningen af Frugthegnet vil blive accepteret når tilbuddet kommer fra 

kommunen. 
• Sne-/fejemaskinen trænger til et service/eftersyn, hvilket vil blive foretaget før 

sæsonen. Der vil blive oprettet en liste over villige fører. 
• Kommende vurdering: se ovenfor. 
• Bredbånd: Ingen fra foreningen har tid til at indgå i projekt. Vi følger udviklingen. 

 
7. Næste bestyrelsesmøde: 11. januar 2006 i nr. 48 

 
8. Eventuelt:  

  

GRUNDEJERFORENINGEN   “FRUGTHEGNET” 
v/ Formand   Bo B. Thomsen    Virumvej 108A     2830  Virum 


