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

Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 16. januar 2008 kl. 20:00, Frugthegnet 86 

Til stede: Bo, Vv nr. 108A, René Vvnr. 99, Niels Fh nr. 36, Søren Fh nr. 86 

 

Dagsorden: 
 
1. Valg af referent:   Niels blev valgt. 
 
2. Referat fra sidste møde:  Bo har ikke hørt fra kommunens angående kommunens møde 
med politiet angående hastighed på Virumvej. 
 
3. Huse til salg / beboervelkomst: 

Følgende huse er fortsat til salg/er solgt: 
Virumvej 104A  udbudt til 3.950.000 

 
Mette sørger for runddeling af velkomstbrev til nr. 50 & 70 
 
4. Snerydning: 

- Snefejemaskinen har været ude at køre et par gange, service har hjulpet 
- Kommunen har saltet et par gange på Frugthegnet 

 
5. Løbende korrespondance/orientering: 
- Der er udsendt nyhedsbrev, men der er ikke kommet tilbagemeldinger 
- Trafik på Virumvej: René følger op på kommunens møde med politiet 
- Tolkning af deklaration: René følger op på bestyrelses møde med kommunen 
Bo fremsender breve vedrørende disse to sager til René 
 
6. Økonomi:  Intet nyt 
 
7. Fastelavn: 

- Fastelavn afholdes søndag d. 3. februar 
- Niels tager kontakt til Jacob for at høre om han og Carsten vil være med til at arrangere igen i år 
- Bo’s drenge vil gerne dele indbydelse ud. 
- Hvis der bliver behov vil grundejerforeningen gerne give et mindre tilskud til arrangementet. 
- Ved arrangementet bør der informeres om bestyrelsens arbejde som synliggørelse og med 

opfordring til opstilling til bestyrelsen. Tidspunkter for ”Åbent hus” arrangement og 
generalforsamling bør omtales. 
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8. Dato for generalforsamling: 
- Generalforsamling bør afholdes i uge 17, f.eks. onsdag d. 23/4, afhængigt af mulighed for lån af 

lokale 
- Indkaldelse med regnskab skal runddeles 3 uger før 
- Bo undersøger lokalemuligheder, Virum kirke, Sorgenfri kirke eller skole 
- Emner der kunne tages op på generalforsamlingen er trafik på Frugthegnet og udarbejdelse af 

lokalplan 
- Indkaldelse til generalsamling deles rundt 31. marts 

 
9. Aktiviteter 
Åbent hus: 

- ”Åbent hus” arrangeres 13/4 
- Information om arrangement sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling 31/3 
- Tilbagemelding til bestyrelsen ang. Hvilke huse, der fremvises, ønskes 4. april 
- Resultat kan deles rundt søndag d. 6. april 
- Bo finde tidligere / forfatter nyt opslag og rundsender på mail, så det kan være klar til næste 

bestyrelsesmøde 
Synliggørelse af bestyrelsen: 

- Vi fortsætter med at informere ved arrangementer og nyhedsbreve og arrangere f.eks. åbent hus. 
 
Trafik: 

- René følger op på kommunen vedrørende hastighed på virumvej 
- Kommunens etablering af 40 km zone på vejene i området er vist gået i stå. Den tidligere 

politimester var i mod 40 km zonerne. Det antages at de nye politikredse og kommunalreformen gør 
at der er fokus på øvrige sager. 

 
10. Eventuelt: 

- Containere: 2 store container bestilles til levering fredag d. 4. og afhentning mandag d. 7. april 
 
11. Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 26. marts hos Mette, Frugthegnet 59 


