
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
19. marts 2012 kl. 20.00, Frugthegnet 27 

 
Tilstede: Nr.: 7, 27, 36, 86  

Dagsorden 
1. Valg af referent 

Mette Vorre (Frugthegnet 27) 
 
2. Referat fra sidste møde 

Ingen kommentarer 
 

3. Løbende korrespondance/orientering 
- Containere: 14. og 15. april 2012. Niels bestiller dem. Vi informerer i indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 
 
4. Byggesager 

Nr. 63 har søgt om at skifte tag.  
 
5. Generalforsamling 

- Planlægning 
- Dagsorden 

1. Formalia (valg af dirigent, formandens beretning m.m.) 
2. Sidsel Poulsen fra Teknisk forvaltning – Lyngby-Taarbæk kommune 

� Oplæg  
� Digital byggesag 
� Generelt om regler (garage, vindfang m.m.) 
� Koncept for terrasser 
� Afstemning: Udvidelse af tolkning af deklaration vedr. terrasser (sendt rundt via 

indkaldelse til generalforsamling) 
3. Snefejning – fortov og vej  

� Pris for snefejning fra TMT på fortov  
� Eksisterende snefejningsordning er der ikke mere – er der nogen, der vil køre maskinen. 

og hvem kan opbevare snerydningsmaskinen og sørge for vedligehold eller skal vi 
sælge maskinen. 

� Hvis vi ikke har nogen, der vil overtage inden 1/10-2012, så sælger vi maskinen. 
4. Evt.: Sommerfest – hvem vil arrangere den? 
5. Søren sørger for kaffe, the, store plastikposer m.m. + engangsservice 
6. Søren står for referat til generalforsamlingen 
7. Aneliesbeth henter nøgle til lokale og har booket lokalet + projektor 
8. Generalforsamlingen starter kl. 19:30. Bestyrelsesmedlemmer mødes kl. 19:00 og dækker 

op m.m. 
9. Kontingent: Bestyrelsen lægger op til at vi fastholder kontingent på 200 kr.  
10. Print: Søren 
11. Uddeling: Aneliesbeth 
12. Valg af bestyrelsesmedlemmer – vi har brug for 2-3 nye medlemmer.  
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6. Økonomi 

- Fastelavn – der kom en del beboer til det simple fastelavnsarrangement, vil være dejligt, hvis 
der er nogen, der vil arrangere det til næste år, hvor der også er varm kakao og 
fastelavnsboller. Foreningen har givet tilskud til dette arrangement.  

- Første tilmeldinger til telte er kommet – folk passer godt på teltet 
- Budgettet til næste år bliver det samme. 
- Der mangler at komme de sidste regninger ind for dette år. 

 
7. Huse til salg, beboervelkomst 

Nr. 20 
Nr. 90 skal have velkomstpakke 

 
8. Eventuelt 
 
9. Næste bestyrelsesmøde 

7. maj 2012 kl. 20:00 hos Niels 
 
 

 
Niels Kristensen, Frugthegnet 36, tlf. 35 55 71 31 


