
Virum d. 4/4/2007 

Der indkaldes hermed til 

DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 
Onsdag d. 25. April 2007 kl. 20.00 i Kantinen på Virumskole 

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 

 
Punkt 3 : Urevideret regnskab og budget forslag for 2006/2007 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 
Søren Krohn Fh 24 ønsker at udtræde af bestyrelsen. Rene Vv  99 og Bo (formand) Vv 108a er på valg. 

Begge er villige til at modtage genvalg, men ser meget gerne at der kommer nye kræfter til. Under alle 

omstændigheder bliver denne periode den sidste med Bo som formand.  

 

Vedtægterne kræver minimum 5, maksimum 7 medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen består i dag af 6 

medlemmer og det er derfor meget vigtigt at få nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen.  

 

En fungerende bestyrelse er en absolut nødvendighed 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, byggesager og vejvedligeholdelse 

 

Det er bestyrelsens indtryk 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 20. april til den 23. April 
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 en øl eller vand 

 

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


