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Referat fra grundejerforeningsmøde d. 15. januar 2013 
 

Til stede: Nikolaj (93), Nicolai (40), Mette (27), Niels (36) 

Ikke til stede: Søren (86) 

 

Valg af referent 

Niels (36) 

 

Referat fra sidste møde 

Ingen bemærkninger 

 

Løbende korrespondance 

Snerydning: 

- Niels kontakter Bo og underret om at vi ønsker at sælge maskinen og opsiger 

forsikringer. Har Bo data på maskinen? 

- Mette undersøger hvad de forskellige forsikringer dækker og opsiger dem vi 

ikke har brug for 

- Nicolai undersøger hvad vi kan sælge maskinen for. 

- Mette finder tidligere tilbud på rydning af fortov frem og får det opdateret 

samt indhenter nyt tilbud fra alternativ til næste møde 

 

Grus  

 Søren sørger for at der bliver leveret grus af vognmand 

 

Fastelavn: Fastelavn afholdes 10/2 (søndag i uge 6) 

Niels & Nicolai står for arrangement. Nicolai får Katrine til at undersøge om nogen 

fra Frugthegnet mødregrupe vil hjælpe.  

 

Nyhedsbrev: Niels laver nyhedsbrev og informerer om: 

- Fastelavnsdato 

- Mailing-liste 

- Grus i beholderen 

 

Grill: vi skal have købt en ny grille eller skaffet en tønde til sommerfesten 

 

Mailing-liste: 

 Rene har oprettet mailing-liste på Surftown. Man kan sende mails til medlemmer 

på mailing-listen ved at sende en mail til ”mailingliste@frugthegnet.dk” fra 

”mail@frugthegnet.dk”. Der vil derefter komme en mail til mail@frugthegnet.dk, som man skal 

bekræfte hvorefter en mail sendes til medlemmerne på mailing-listen. Mail kan sendes fra 

webmail, som bestyrelsen har adgangskode til eller fra en personlig mail-klient.  

 

Webmail ligger på Sufttown.dk. Hvis et medlem besvarer mailen fra mail@frugthegnet.dk vil 

besvarelsen være tilgængelig på webmailen. Der skal ikke opfordres til at besvare mails fra 

mail@frugthegnet.dk, men hvis grundejerforeningen medlemmer vil i kontakt med bestyrelsen 

kan de kontakte bestyrelsen ved at skrive til bestyrelsen@frugthegnet.dk som på nuværende 

tidspunkt forwardes til Niels.  

 

Niels rundsender password til webmail til alle fra bestyrelsen. 
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Byggesager og deklarationer 

Mette har måttet betale ca. 6000 kr. for godkendelse af terrasse og Nicolai omkring 5000 for 

tilladelse til at etablere udgang til baghaven.  

Vejen Nicolai tager kontakt til Steen Johansen fra Lyngby-Taarbæk kommunen og  

- Undersøger hvornår næste vejsyn er? 

- forespørge aktion på bumpet ved stien samt får bekræftet at kommunen har 

vedligeholdelsespligten af bumpet 

 

Opdateret formålsparagraf 

Den nuværende formålsparagraf dækker ikke de aktiviteter som grundejerforeningen i gennem 

årtier har beskæftiget sig med. F.eks. er vejsyn snerydning og grusningsordning ikke omfattet 

af formålsparagraffen. For at få overensstemmelse mellem de aktiviteter som 

grundejerforeningen beskæftiger sig med og formålsparagraffen vil bestyrelsen på 

generalforsamlingen april 2013 fremlægge forslag til ændring af grundejerforeingens 

vedtægter.  

- Mette har lavet forslag til opdateret formåls-paragraf baseret på eksempler på 

formåls-paragraffer for vejlaug der bl.a. er stillet til rådig på kommuners 

hjemmesider.  

- Nicolai beder bekendt om at gennemse forslaget og spørger om denne mener 

at en jurist bør se på ændringsforslaget 

 

Økonomi 

- Ingen kommentarer 

Eventuelt 

- Ingen kommentarer 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag 12. marts 2013 kl. 20 hos Nicolai, Frugthegnet 40 


