
Virum d. 5/3/2005 

Der indkaldes hermed til 

DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 
Onsdag d. 27. April 2005 kl. 20.00 i Virum Kirkes Krypt, store sal, Kirkebakken 10 

DAGSORDEN        

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassereren fremlægger regnskab for 2004/2005 samt forslag til budget for 2005/2006 

4. Debat om  ”tolkning af deklaration”. 

5. Eventuelle forslag fra medlemmer 

6. Valg eller genvalg af halvdelen af bestyrelsens medlemmer i henhold til §11 

7. Valg af to suppleanter 

8. Valg af to revisorer 

9. Fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser 

10. Eventuel  -- Festudvalg til fastelavn og sommerfest 

 
Punkt 3 : Urevideret regnskab og budget forslaget for er vedlagt. Revideret  regnskab fremlægges på 

generalforsamlingen. 

 

Punkt 5. Foreningens vedtægter kræver at eventuelle forslag fra medlemmerne skal være indleveret til 

bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsen modtager forslag fra medlemmerne 

vil forslagene blive ophængt i udhængsskabet ved den grønne sti inden generalforsamlingen. 

 

Bestyrelses medlemmer.   
Jacob Fh 58, Niels Fh 64, Randi Fh 73 og Bo Virumvej 108a er på valg. Bo er villig til at modtage genvalg 

som formand, de øvrige ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

Vedtægterne kræver minimum 5, maksimum 7 medlemmer i bestyrelsen. Der er derfor brug for nye 

medlemmer. Foreningens medlemmer opfordres derfor til at stille op til bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet er 

ikke særlig tidskrævende, og består primært i deltagelse i ca. 5 møder om året. Hvis du er interesseret er du 

meget velkommen til at kontakte bestyrelsen for yderligere informationer. 

 
I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe med brød samt en øl eller vand 

 
Vel mødt og med venlig hilsen   Bestyrelse & suppleanter 
Bo Bøgeskov Thomsen    Virumvej 108A     Jacob Christensen     Frugthegnet 91    

Jacob Simonsen    Frugthegnet 58    Randi Kure Bagger    Frugthegnet 73 

Carsten Grønning    Frugthegnet 55     Lars Lund      Frugthegnet 48 

Niels Christensen     Frugthegnet 64   

Jan Henriksen                Frugthegnet 10   JanLorange       Frugthegnet 43 

GRUNDEJERFORENINGEN   “FRUGTHEGNET” 
v/ Formand   Bo B. Thomsen    Virumvej 108A     2830  Virum 



 

 

Regnskabet er ikke revideret 



Virum d. 5/3/2005 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tilføjet på generalforsamlingen den 29 april 2004:  
Vedr. Punkt 1 (tage / facader) bemærkes at det ved udskiftning af tag er tilladt at etablere undertag, 
jvfr. i øvrigt småhusreglement. 

 


