
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
11. januar 2012  kl. 20.00, Frugthegnet 7  

 

Tilstedeværende:  7, 27, 36, 86 

Fraværende: 94 

 
1. Valg af referent 
Aneliesbeth Hefting, FH 7 

 
2. Referat fra sidste møde 

Ingen kommentarer.  

 

3. Løbende korrespondance/orientering 
- Nyhedsbrev: Niels har lavet et oplæg til nyhedsbrevet.  

Emnerne som indgår i brevet: 

o Deklarationen på FH og opførelse af hævede terrasser (mødet med Lyngby-

Taarbæk kommune, henvisning til FH hjemmeside, dette emne bliver taget op på 

Generalforsamlingen april 2012). 

o Lokalplan på Kongestien. 

o Snerydning – efter den 1. februar 2012 ingen snerydning af fortove i 

grundejerforeningens regi. 

o Grus  

- Bestyrelsens holdning til lokalplan på Kongestien 

Alle FH husholdninger med lige numre har modtaget et brev fra Kommunen vedr. lokalplanen 

på Kongestien. FH bestyrelse tager ingen aktion indtil videre. 

- Grus 

Så snart der er behov for grus, henter vi det selv. Søren tjekker med Svend om vi kan låne hans 

trailer.  

 

 

4. Byggesager & Deklaration 
- Udvidelse af tolkning af deklaration vedr. terrasser.  

Niels laver et oplæg af tolkningen som skal sendes til kommunen (Sissel Paulsen) som evt. 

kommenterer den, hvorefter forslaget bliver taget op på den kommende Generalforsamling. 

- Generalforsamling 

Bestyrelsen vil tage imod Sissel Paulsens tilbud om, at deltage i den næste Generalforsamling 

hvor hun bl.a. vil fortælle om kommunens forhold til servitutter / lokal planer, kommunens 

blanding i byggesager, nabo-hensyn,mm.  

Niels vil tjekke med hende hvilke af de flg. datoer passer bedst: 23, 24 eller 26 april. Samtidig 

vil han tjekke, om der stadig er ”Frugthegnet sager” der venter på en afgørelse. 

- Aneliesbeth reserverer den store krypt i Virum kirke så snart datoen er fastlagt. 
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5. Sne fejning 
Da der ikke vil blive foretaget snerydning af fortove i grundejerforeningen efter den 1.feb.2012 

vil Mette indhente tilbud fra TMT for: 

- sne fejning af fortove  

- fortovsrydning 

Tilbuddet vil blive taget op på generalforsamlingen. 

 

 

6. Økonomi 
Fh 96: Så snart vi får deres bankinfo, kan vi tilbagebetale de 200,- (2x betalt kontingent ’11-’12) 

minus leje af et telt (8/9 juli 2011).      

 

 

7. Huse til salg, beboervelkomst 
Søren sender en beboervelkomst til nr. 90 

 

 

8. Eventuelt 
Fastelavn 

Søndag den 19. feb er det Fastelavnsdag, men ifm vinterferie kunne man overveje at flytte festen 

til søndag den 27. feb. Mette kontakter Jonas og vil skrive rundt til alle familier på ”Anne’s 

email liste” for at finde frivillige til organiseringen af Fastelavn. 

 

 

9. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 13 marts 2012.   

 


