
Grundejerforeningen Frugthegnet 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 7. november 2013 
 
Tilstede: Bettina (24), Niels (36), Nicolai (40), Jakob (58) og Nikolaj (93) 
 
1. Referent 
Nikolaj (93) 

 
2. Referat fra sidste møde 
Godkendt uden bemærkninger 
 
3. Løbende korrespondance og orientering 

 Stigerne har fået nyt hjem i nr. 19. 
 Nicolai (40) har rykket kommunen. Bænk ved stien er nu udskiftet. Fodhegn mangler endnu med 

den undskyldning fra kommunen at hækkene skal klippes før det kan ske. Vi gør ikke mere ved 
det 

 Vi underskriver gerne en erklæring om mere åbenhed om hvad pengene bliver brugt til, men vi 
påtager os ikke en rolle udover det. 

 Nicolai (40) forsøger at få G4S ud og rådgive om forebyggelse af indbrud. Fx til 
generalforsamlingen 2014. Vi kan evt. gøre lidt reklame for det allerede i januar. 

 Kort til Metro ikke interessant 
 Udvidet tid for motoriserede haveredskaber diskuteret. Et forslag forventes fremlagt på 

generalforsamling 2014 
 Forsikringer er flyttet til at stå i Nicolais (40) navn. Nicolai (40) og Niels undersøger om vi fortsat 

har behov for arbejdsskadeforsikringen eller om den kan opsiges. Beslutning om evt. opsigelse 
forventes taget på næste bestyrelsesmøde. 
Behov for forsikring for bestyrelsesarbejde diskuteret og vurderet unødvendig. 

 
 
 
4. Byggesager og deklaration 

 
Nikolaj (93) har kontaktet FH26 og informeret om at beplantningen mod vejen skal trimmes samt at 
snerydning er beboerens ansvar fremadrettet.  

 
5. Økonomi 
 
Fh 64 har betalt halvt kontingent da man ikke ønsker at bidrage til containerleje. Bestyrelsen tager 
kontakt med henblik på at finde en løsning. 
 

Konti konsolideres pga. nye gebyrer.   
 
6. Huse til salg 
 
Virumvej 108A, Frugthegnet 95 og 39 er solgt. Søren sørger for beboervelkomst. 
 
7. Eventuelt 

 

Jakob bestiller grus til stien. 
 
Claus (80) har tilbudt hjælp til websitet fremadrettet, hvis det passer med nuværende webmaster. Niels 
snakker med Rene. 
 
Næste bestyrelsesmøde 
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