
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
7. maj 2012 kl. 20.00, Frugthegnet 36 

 
Tilstede: Nr.: 27, 36, 40, 86, 93 (alle bestyrelsens medlemmer var til stede) 
 
1. Referent:    Niels Kristensen, FH 36 

 
2. Referat fra sidste møde Godkendt uden bemærkninger 
 
3. Konstituering 

Formand:  Niels Kristensen, Frugthegnet 36 
Næstformand:  Nicolai Hammenfors, Frugthegnet 40 
Kasserer:  Mette Vorre, Frugthegnet 27 
Medlem, Beboer-velkomst: Søren Nielsen, Frugthegnet 86 
Medlem:  Nikolaj Kamstrup, Frugthegnet 93 
 

4. løbende korrespondance/orientering 
Generalforsamling: 

Kommentarer til Sørens oplæg til referat: Søren tilføjer pris for snefejning, Mette sender priser. 
Henvis til at revideret vejledning ligger hjemmesiden. Niels sender beretning + revideret 
vejledning.  Revideret regnskab bør vedlægges referatet. 
Søren printer referat mm.  
Mette køber blomst/vin eller lignende til Aneliesbeth som tak for hendes arbejde som kasserer 
Informer om at sommerfest bliver 11. august i referatet.  
Mette spørger om Aneliesbeths drenge vil omdele referatet. Der er tradition for at børn får 100 
kr. for opgaven.  

 
Containere: 

3 stk. var godt fyldt op. 3 ekstra store containere er det rette antal da et større antal formentlig vil 
gøre at der vil bliver fråset med pladsen. Mette retter budget til så det stemmer bedre til næste år.  

 
Belysning: Bestyrelsen mener at det nuværende antal master er passende. 
 
Ny beplantning på den grønne sti: 
Der er blevet plantet 4 nye træer i område mellem nr. 35 og 39 og et mellem nr. 36 og 40 samt 
nogle mindre buske ud for nr. 39. Træerne ser ud til at kunne blive lige så store som nogle af de 
eksisterende store træer. Foreningen er ked af at nogle er træerne står i det område som normalt 
anvendes til sommerfesten. Bestyrelsen synes også at det er voldsomt hvis alle de nye træer får 
samme størrelse som de nuværende store træer. Niels har kontaktet Pia Vestergård fra Lyngby-
Taarbæk kommune. Området er fælles ejer, men kommunen har påtaget sig vedligeholdelsespligten. 
Det er positivt at der løbende sker vedligeholdelse af beplantningen. Pia Vestergård udtrykker at 
området ønskes at skulle fremstå som en lund. Nogle af de nye træer vil blive op til 10-12 meter 
høje. Niels får tilsendt beplantningsplan og videresender.  Pia Vestergård opfordrer bestyrelsen til at 
se på om sommerfesten kan holdes et alternativt sted. Hvis ikke kan der måske ses på at flytte et af 
træerne til efteråret. Beplantningen tages op igen på næste bestyrelsesmøde.  
 

GRUNDEJERFORENINGEN   “FRUGTHEGNET” 
v/ Formand   Niels Kristensen    Frugthegnet 36     2830  Virum 



Sommerfest: 
Afholdes 2. lørdag i august, som er d. 11 i år. Katrine & Nicolai, Fh 40 er tovholdere.  
 
Mail til medlemmer:  
Kort diskuteret. Tror ikke umiddelbart at folk vil opdatere mail-adresse Brug evt. opslagstavle på 
hjemmesiden. Niels opfordrer Claus Markussen til at kontakte René og komme med forslag til 
bestyrelsen. Så kan vi kan se på forslag ved næste møde. 
 
Snerydning: 
15.000 kr. lyder af mange penge og udgør en stor del af budgettet, men vil for den enkelte husstand 
kun udgøre ca. 150 kr. om året. Til sammenligning koster container-ordningen 100 kr. pr. husstand 
om året. Tages op igen på næste møde.  
 

5. Byggesager & deklaration: 
Kommunen forventer at få lovliggjort de sidste terrasse-sager inden sommerferien.  
Revideret vejledning udleveres sammen med referat af generalforsamling 
 

6. Økonomi 
Mette tager i banken sammen med Niels for at få overdraget kasserer posten fra Aneliesbeth 
Hefting, Frugthegnet 7 til Mette Vorre.  Niels og Mette prøver at finde en dag i denne uge til mødet 
i banken. Når der er fundet dato laver Niels aftale med banken.  
Når Aneliesbeth er tilbage fra Holland laver Mette aftale med Aneliesbeth for at få overdraget 
regneark. 
Niels har lagt ud for regning for grus.  Betaling for containere containere skal betales inden 15/5. 
 

7. Beboer velkomst:  
Nye beboere i nr. 90 ser ud til at være flyttet ind. Søren går forbi.  Nye beboere overtager nr. 20 1. 
juli. 
 

8. Eventuelt: Evt. diskutere baggrund for vejbump ved næste møde. 
 

9. Næste bestyrelsesmøde:  Tirsdag d. 14. august hos Mette, FH 27. 
 
 

 


