
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
6. juni 2013 kl. 20.00, Frugthegnet 36 

 

Tilstede: Nr.: 24, 36, 40, 58, 86 og 93 (alle bestyrelsens medlemmer var til stede) 

 

1. Referent:    Niels Kristensen, Frugthegnet 36 

 

2. Referat fra sidste møde Godkendt uden bemærkninger 

 

3. Konstituering 

Formand:  Niels Kristensen, Frugthegnet 36 

Næstformand:  Nicolai Hammenfors, Frugthegnet 40 

Kasserer:  Nikolaj Kamstrup, Frugthegnet 93 

Medlem, Beboer-velkomst: Søren Nielsen, Frugthegnet 86 

Medlem:  Jacob Sivertsen, Frugthegnet 58 

Medlem:  Bettina Tjagvad Kristensen, Frugthegnet 20 

Nikolaj kontakter Mette Vorre for at få overdraget kasserer-mappen. Niels skal kontakte banken for at 

få Nikolaj registreret som kasserer.  

 

4. Opfølgning på generalforsamling 

- Plan for ændring af grundejerforeningens formålsparagraf 

Der var god diskussion af formålet med foreningen og principperne for foreningens 

hovedaktiviteter. Jf. referat fra generalforsamlingen.  

Punkt 1 er som i den nuværende paragraf og bibeholdes 

Arbejd videre med punkt 2 angående vejen, da vejen er en privat fællesvej og der efter 

bestyrelsens og generalforsamlingens mening er behov for et forum hvor sager vedrørende den 

fælles vej kan håndteres. 

Punkt 3 droppes, da det ikke vurderes at være foreningens primære opgave. Nuværende 

ordninger bibeholdes da de er brugerbetalt. Evt. bør sommerfesten også bidrage med 

lejeindtægt, da det er et socialt arrangement 

- Gennemgang af referat: Søren tilføjer de på mødet fremkomne kommentarer til referatet, Niels 

laver layout og tilføjer vejledning om adgang til mailingliste og printer.  

 

5. Løbende korrespondance & orientering 

- Anskaffelse af ny grill: Jacob spørger Jan fra nr. 10 om han vil prøve at skaffe en sund tønde. 

Ellers køber sommerfesten en ny. Evt. skal sommerfesten leje grillen for at få budget til at løbe 

rundt 

- Varmeforsyning i LTK: ingen har deltaget i arrangementet 

 

6. Byggesager & deklaration 

- Vedligeholdelsespligt for bump ved stien: Kommunen har haft en entreprenør ude og se på 

bumpet og det er blevet bekræftet at det ikke overholder gældende regler. Bumpet vil blive rettet 

hen over sommeren. Nicolai skriver til kommunen for at få bekræftet at kommunen har 

vedligeholdelsespligten for bumpet ved stien og betaler nu og i fremtiden for vedligeholdelsen.  

- Fodhegn + bænk: En bænk på det grønne område er blevet skiftet. Nicolai har haft kontakt til 

kommunen og opfordret til at fodhegn og den anden bænk også skiftes.  
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7. Økonomi 
Nikolaj bestiller indbetalingskort. 

 

8. Huse til salg & beboervelkomst 

- Virumvej 108A er fortsat til salg 

- Frugthegnet 95 er solgt, men fortrydelsesfristen er ikke overstået, så skilt står fortsat ved hus 

 

9. Eventuelt  

- Hvad dækker foreningens forsikringer og har vi brug for dem. Kontakt Tryg og få tilsendt 

policer: Nicolai 

- ”Regler” for brug af motoriserede haveredskaber: Nicolai bragte op om vi bør ændre 

tidsfristerne. Det bedste resultat opnås hvis Virum Stationsvej og Kongestien har de samme 

regler. Kontakt disse vejes grundejerforeninger for at høre hvad de har og om de vil være med 

til at se på en opdatering af reglerne  Nicolai 

 

10.Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 5/9, hos Nicolai i Frugthegnet 40 

  

 


