
 

Referat for bestyrelsesmøde d. 10. januar 2011 
 

Fremmødte:  Fh. Nr.: Aneliesbeth (7), Mette (27), Niels (36), Jonas (70), Søren (86) og Sven (94) 

Afbud:           Fh. Nr.: Charlotte (80) 

 
1. Valg af referent: Jonas nr. 70 

 
2. Referat fra sidste møde: Godkendt 

 

3. Løbende korrespondance/orientering 
- Grusbeholder leveret og opfyldt. Næste år kan det overvejes om der skal købes salt i stedet for 

grus. 

- Loppe marked: Charlotte har skaffet følgende oplysninger: Kontaktpersonen hedder Birger 

Ladefoged 60 71 77 75. Niels Kontakter Birger og hører hvornår loppemarkedet er planlagt til. 

- Fastelavn. Er i år den 6. marts. Niels, Sven og Jonas er i udvalget. Vi skal sørge for at 

indbydelsen ikke kommer ud for sent. 

 

4. Byggesager & Deklaration 
- Udvidelse af tolkning af deklaration  

o vedr. terrasser, herunder status på ”terrasse i skel ved Frugthegnet 66”. 

Kommunen har ikke afgjort sagen endnu. 

o Regler for brændeovne samt isoleringskrav. Arbejdet med tolkningen sættes på 

hold indtil terrassesagen fra nr. 66 er afgjort. 

o Søren undersøger om der er krav til placering af postkasser i skellet.  

- Principansøgning om tilbygning til Frugthegnet 36. Hvis mursten benyttes til tilbygning er det 

bestyrelsens holdning at murstenene skal være gule. Bestyrelsen er positivt stemt for 

tilbygningen. 

 

5. Økonomi 
- Gave er foræret til Bo Thomsen for indsats med vedligehold af fejemaskine. Den blev godt 

modtaget! 

- Fastsættelse af ydelser herunder kontingent i næste periode. Vi kender ikke udgifterne til 

snefejning og reparationer af snefejningsmaskinen endnu. Derfor venter vi med at fastsætte 

ydelser herunder kontingentet for næste periode. 

 

6. Huse til salg, beboervelkomst 
Nr. 40 er stadig til salg. 

 

7. Eventuelt:  
Vi skal formentlig finde en afløser for snefejning fremover idet tilfælde at Bo flytter. Måske bør 

dette igangsættes allerede ved kommende generalforsamling. 

Niels kigger i vedtægterne og kommer med forslag til dato for generalforsamling på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde: 22. marts hos Aneliesbeth i nummer 7. 
Forslag til punkter på næste møde:  

GRUNDEJERFORENINGEN   “FRUGTHEGNET” 

v/ Formand   Niels Kristensen    Frugthegnet 36     2830  Virum 



- Placering af postkasser. 

- Muligheder for ny hjemmeside med ændret indhold. 

- Snefejning fremover hvis Bo flytter. 


