
 

Referat af generalforsamling 25-04-2007 
 
 
Tilstede:  
Frugthegnet nr. 10, 12, 18, 34, 36, 48, 59, 63,85og 90. Virumvej nr. 99 og 108A 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassereren fremlægger regnskab for 2006/2007 samt forslag til budget for 2007/2008 
4. Valg eller genvalg af halvdelen af bestyrelsens medlemmer i henhold til §11 
5. Valg af to suppleanter 
6. Valg af to revisorer 
7. Fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser 
8. Eventuelt  -- Festudvalg til fastelavn og sommerfest 
 
 
Kaj K. Petersen (nr. 90) blev valgt som dirigent, Mette Cenius Vemmer (nr. 59) som referant. 
 
Ad 1. Formandens beretning, se vedlagte bilag. 
 
Kommentarer: 
Snerydning: 
Nr. 34: ros til bestyrelsen for at få gennemført snerydningsordningen. 
Vejeftersyn: 
Nr. 90: DONG har været for at reparere brosten ved Frugthegnet/Virumvej, men har muligvis overset nogle.  
Nr. 12: Der er en beskadiget gadelygte på Frugthegnet, nr. 12 tager selv kontakt til DONG eller kommunen. 
Nye tiltag: 
Næstformanden oplyste at der er skrevet til kommunen vedr. hastighedsovervågning på Virumvej, 
hastigheden er steget markant. Kommunen er i gang med fartmålinger for at afdække behovet for evt. 
chikaner. 
 
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 2. 
Regnskab, se vedlagte bilag. 
 
Kommentarer: 
Det skal påpeges at udgiftsposten ’grusning’, som står opført i budget 2007-2008 dækker kommunens 
grusning. 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at priser på udlejningsudstyr står på nettet 
Nr. 48: det er en udfordring at kræve leje ind for teltene. 

 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
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Ad 3. Valg. 
 
Bo Bøgeskov Thomsen og René Lundbye  var villige til endnu en periode, men begge påpeger, at det bliver 

den sidste.  
 
Bestyrelsen vil allerede nu gerne opfordre nye kræfter til at melde sig til næste generalforsamling i 2008. Der 
er brug for nyt blod, hvis vi skal holde gejsten oppe! 
Bo Bøgeskov Thomsen blev enstemmigt genvalgt som formand 
René Lundbye blev enstemmigt genvalgt som næstformand 

Medlem Søren Krohn, Frugthegnet 24, har valgt at træde ud af bestyrelsen.  Da der ikke stillede nye 
kandidater op, trods opfordring, vælges der ikke yderligere medlemmer. 
Jan Henriksen, nr. 10 og Jan Lorange, nr. 43 blev begge genvalgt som suppleanter. 
 
Ad 6.  
Revisor Nils Aaskilde, Frugthegnet 47 og Revisor Jan Friis, Frugthegnet 11 blev begge enstemmigt genvalgt 
 
Ad 7.  
Kontingent på kr. 200,- pr. husstand fastholdes. 
 
Ad 8. Eventuelt 
Containere: 
Der blev som vanligt opstillet containere til haveaffald i weekenden d. 20-23. April. Ved en misforståelse 
med leverandøren blev der leveret for små containere. Dette medførte meget fyldte containere. Der var især 
problemer med containeren ud for nr. 16 / nr. 18. Denne blev fyldt med halve træer, der absolut ikke var 
skåret op i mindre stykker. I løbet af weekenden blev der desuden fyldt med plastikposer og andet affald, der 
ikke må fyldes sammen med haveaffald.  
Det blev diskuteret hvorvidt der skulle bestilles nye containere, evt. først til efteråret, men da der ikke er 
nogen, der har henvendt sig til bestyrelsen og udtrykt ønske om flere containere, blev det besluttet at fast 
holde 3 containere i foråret, og næste gang i stor størrelse. 
 
Sommerfest: 
Der er stort behov for hjælp og opbakning fra flere husstande i forbindelse med afvikling af Frugthegnets 
sommerfest. Festudvalget vil gerne stå for planlægning, men hvis sommerfesten fortsat skal være en fast 
sommerbegivenhed, så kræver det større indsats fra resten af  Frugthegnet/Virumvej i form af praktisk hjælp 
både før, under og efter sommerfesten. Bestyrelsen opfordrer derfor alle husstande til at give en hjælpende 
hånd med indkøb, opstilling/nedtagning af telte, opdækning/oprydning osv., så sommerfesten kan blive 
bevaret! 
 
Udskiftning af el-ledninger: 
DONG oplyser at de påbegynder nedgravning af el-ledninger i 2009. Nr. 34 spurgte om nedgravning også 
gælder stikledninger til ejendommene. Formanden oplyste, at DONG leverer stikledningerne, men hvorvidt 
man skal betale for dem, hvis man selv er ejer af stikledningen, er ikke klart. Dog skal man betale, hvis der 
skal føres fiberledning ind. 
 
 
 
 
 

Bo Bøgeskov Thomsen René Lundbye            Niels Kristensen 
 
 
 

Søren Nielsen                                  Mette Vemmer 


