
 

Referat for bestyrelsesmøde d. 30. juni 2011 
 

 

Fremmødte:  Fh. Nr.: Aneliesbeth (7), Mette (27), Niels (36), Søren (86)  

Afbud:           Fh. Nr.: Sven (94) 

 

 
1. Valg af referent: Aneliesbeth nr. 7 

 

 
2. Referat fra sidste møde: Godkendt 

 

 

3. Konstituering 
Til Generalforsamlingen blev halvdelen af bestyrelsens medlemmer genvalgt. 

Formand: Niels Kristensen Fh. 36 

Næstformand: Mette Vorre Fh. 27  

Kasserer: Aneliesbeth Hefting Fh. 7  

Medlem: Søren Nielsen Fh. 86 

Medlem: Sven Kallenbach Fh. 94 

Suppleanter: Charlotte Fals Markussen Fh. 80 og Lars Lund Fh. 48 

Revisorer: Jan Friis Fh. 11 og Nils Aaskilde Fh. 47 

 

 

4. Opfølgning på Generalforsamling 
Terrasser: Kommunen har ikke afgjort sagen endnu. Opfølgning efter sommerferien. 

Snefejning: At finde nogen til at overtage fra Bo bliver en udfordring som skal tages op lige 

efter sommerferien. Bestyrelsen understreger, at snefejning er en service til alle beboere – MEN 

hver enkelte beboer er selv ansvarlig for snerydning.  

Mette undersøger hvad arbejdsmiljø loven siger om håndtering af at arbejde med maskiner som 

disse (alder, forsikring,etc.) 

Postkasser: Brevet med forslag er blevet sendt ud af Jørgen Lacoppidan (Fh.69)  

 

 

5. Løbende korrespondance / orientering  
- Loppemarked: flyttet til næste møde (kontakt person på Kongestien hedder Birger Ladefoged 

tlf. 60 71 77 75) 

- Sommerfesten afholdes den 13.aug. : Festudvalget står for grillen. Aneliesbeth kontakter Jan 

Fh.10 om han kan få fat i en ny ”tønde”. 

 

 

6. Byggesager & Deklaration 
- Udvidelse af tolkning af deklaration 

Afklaring fra kommunen ventes. 

- Placering af Postkasser 

Se ovenfor pkt.4 

GRUNDEJERFORENINGEN   “FRUGTHEGNET” 

v/ Formand   Niels Kristensen    Frugthegnet 36     2830  Virum 



 

 

 

 

 

 

 

7. Økonomi 
Rettidige indbetaling (inden den 30.6) af kontingentet for ’11-’12 halter. Kun 55 ud af de 98 

husholdninger har betalt inden den 30.6.  Evt rykkere vil blive sendt ud i august. 

 

8. Huse til salg, beboervelkomst 
Nye beboere: Fh.40 og Fh.93.  Søren sender velkomst pakke. 

 

9. Eventuelt:  
- Brug af motoriserede værktøjer. 

Kort diskussion om tidsrummene for anvendelse af motoriserede haveredskaber skal tilpasses. I 

dag gælder flg. tider:  

* hverdage indtil kl.20 

* lørdage fra kl.9-12 og kl.15-18 

* søn –og helligdage kl.9-12 

Dette punkt vil blive taget op på den næste generalforsamling, april ’12. 

 

- Hegnsloven: Søren undersøger hvad reglerne er mht. højde, skygge, afstand til nabogrund, mm. 

 

 

10.Næste bestyrelsesmøde: 22. aug. hos Niels Fh 36. 

 
 

 


