
 

Referat fra grundejerforeningsmøde d. 6. september 2010 
 
Til stede: Niels (36), Charlotte (80), Jonas (70), Søren (86), Aneliesbeth (7) 
Ikke til stede: Mette (27), Svend (94) 
 
Valg af referent 
Charlotte (80) 
 
Referat fra sidste møde (d. 4. maj ’10) 
Ingen bemærkninger 
 
Grusbunke 
Der skal indkøbes en beholder til grus. Niels finder forslag til beholder og vender tilbage på 
næste bestyrelsesmøde. Beholderen skal placeres samme sted som sækkene i sin tid. 
 
Loppemarked 
Charlotte har fået oplyst, at Allan fra Kongestien nr. 17 er kontaktperson vedrørende 
loppemarked på Den grønne Sti. Charlotte tager kontakt og gør opmærksom på, at 
Frugthegnet gerne vil være med i en fælles aktivitet. 
 
Åbent Hus 
Jonas laver indbydelse til Åbent Hus, hvor folk opfordres til at åbne deres hjem, hvis de har 
lavet ombygninger, som de gerne vil dele med de øvrige beboere. Åbent Hus skal afholdes 10. 
oktober i tidsrummet kl. 15-17. Folk får mulighed for at tilmelde sig samt angive, hvad de 
ønsker at vise frem. Weekenden før hænges en seddel med de tilmeldte op i udhængsskabet 
ved Den grønne Sti, så folk kan disponere deres besøg. Der kan komme tilmeldinger i sidste 
øjeblik, så derfor opfordres alle der holder Åbent Hus til at sætte et flag i hækken. 

Kloakrenser 
Søren vil gerne gå en tur på Frugthegnet og spørge, hvem der ligger inde med kloakrenseren 
inden vi beslutter, om der skal indkøbes en ny. 
 
Byggesager og deklarationer 
Vi har ikke hørt nyt fra kommunen om terrassesagen. 
 
Søren bemærker, at når bestyrelsen udarbejder tolkning af deklarationer, så skal vi tage højde 
for nye isoleringskrav. Søren undersøger nærmere.  
Dette gælder ligeledes krav til placering af brændeovne. 
 
Fartdæmpning 
Bestyrelsen blev orienteret om resultatet af mødet med advokaten, ligesom notatudkast fra 
advokaten var rundsendt inden mødet. 
Konklusionen er, at projektet om fartdæmpning ikke kan ske inden for grundejerforeningen, 
men skal videreføres af en initiativgruppe uden for grundejerforeningen. Charlotte skriver kort 
notat om status på projektet samt det videre arbejde, som bringes i det kommende 
nyhedsbrev. 
 
Nyhedsbrev 
Vi laver snarest et nyhedsbrev, som skal runddeles til alle grundejere. 
Indhold: 

• Sådan gik sommerfesten – opråb til allerede nu at tale med din nabo, hvis du vil 
arrangere næste års sommerfest 

• Indbydelse til Åbent Hus 
• Hvem ligger inde med kloakrenseren 
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• Status på fartdæmpning 
• Evt. Halloween-fest 

 
Jonas og Charlotte laver input til Niels, som sammenfatter i et nyhedsbrev. Anes drenge vil 
runddele til grundejerne. 
 
Økonomi 
Ane fortæller, at teltene er blevet udlejet 7 gange hen over sommeren. Folk er gode til at 
betale. Placering af teltene kan ses på Frugthegnets hjemmeside. 
 
Der mangler kontingent for Virumvej 106A. Ane går en tur forbi. 
 
Eventuelt 
Det blev diskuteret, om man kan lave en arkiveringsstruktur, så efterfølgende bestyrelser nemt 
kan få indsigt i dokumentation og korrespondance på tidligere sager.  
Der var tilslutning til idéen, men selve udførelsen vil være et punkt på et senere 
bestyrelsesmøde. 
 
Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag 2. november 2010 hos Jonas. 


