
Virum d. 5/3/2006 

Der indkaldes hermed til 

DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 
Onsdag d. 26. April 2006 kl. 20.00 i Virum Kirkes Krypt, lille sal, Kirkebakken 10 

DAGSORDEN        

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassereren fremlægger regnskab for 2005/2006 samt forslag til budget for 2006/2007 

4. Forslag fra medlemmer.  – Forslag om tilslutning tilden kommunale snerydning. 

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

6. Valg af to suppleanter 

7. Valg af to revisorer 

8. Fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser 

9. 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. 

 

Bestyrelsen søger nye medlemmer 
Jacob Fh 91, Carsten Fh 53, Lars Fh 48 er på valg og modtager ikke genvalg. Vedtægterne kræver minimum 

5, maksimum 7 medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen består i dag af 5 medlemmer og det er derfor meget 

vigtigt at få nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen.  

 

En fungerende bestyrelse er en absolut nødvendig for at de goder/aktiviteter som foreningen danner ramme 

om kan fortsætte. Blandt aktiviteterne kan nævnes: www.frugthegnet.dk, stiger, snefejning, grusning, 

containere til haveaffald, grill, partytelte, fastelavnsfest, sommerfest, kontakt til kommunen vedr. trafik, 

deklaration og byggesager. 

 

Det er bestyrelsens intryk at aktiviteterne værdsættes, og opfordrer derfor foreningens medlemmer til at 

opstille til bestyrelsesarbejdet. Arbejdet 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. 

 

Containere opstilles i weekenden fra den 28. april til den 1. maj. 
Containerne er kun til haveaffald. Fliser, sten, jord og lignende typer affald må ikke fyldes i containerne. 

Haveaffaldet bedes skåret i stykker af højst 1 meters længde. 

 

 
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    

Carsten Grønning     Frugthegnet 55   Lars Lund      Frugthegnet 48 

René Lundbye     Virumvej 99 

Jan Henriksen                Frugthegnet 10  Jan Lorange      Frugthegnet 43 
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Til nye og gamle beboere på Frugthegnet / Virumvej: 
 

Grundejerforenings bestyrelse har udarbejdet en hjemmeside, hvor beboere på 
Frugthegnet/Virumvej kan finde relevante informationer om vores lokale forhold  - 
herunder: 
 

• Bestyrelsens kontaktinformation 

• Referater fra bestyrelsesmøder 

• Grundejerforenings vedtægter 

• Deklarationen og tolkningen heraf 
o Disse er retningsgivende for de ændringer der kan foretages på husene 

• Regler for anvendelse af motoriserede redskaber 
 
 
Hjemmesiden findes på: 

www.frugthegnet.dk  
 
Forslag og ideer til forbedring af hjemmesiden er meget velkomne.  
 
Skulle der være beboere der ikke har adgang til Internet er det altid muligt at 
henvende sig direkte til bestyrelsen og få informationen skriftligt. 
 
Venlig hilsen Bestyrelsen 
 

Bestyrelsesformand   Bo Bøgeskov Thomsen  Virumvej 108A      

Næstformand    René Lundbye               Virumvej 99 

Kasserer      Lars Lund       Frugthegnet 48  

Medlem      Carsten Grønning    Frugthegnet 55 

Medlem     Jacob Christensen    Frugthegnet 91 
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