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Bestyrelsen 

Et gennemgående emne på møderne ar været bestyrelsens sammensætning da det ser ud til at være 

nærmest umuligt at få nye medlemmer til bestyrelsen. Til næste år trækker Bo og Rene sig fra 

bestyrelsen. Det er derfor meget vigtigt at få nye medlemmer allerede nu hvis arbejdet skal 

fortsætte. Der er meget frustrerende at interessen er så lille som den er.  

 
Trafikforhold 

På Virumvej er der foretaget hastighedsmålinger. Knap 1 % kører over 90 km/t. Heraf kører 0,2 % 

over 120 km/t. Hvert døgn kører 35 så hurtigt at de står til en betinget frakendelse af kørekortet. 

Bestyrelsen er i kontakt med kommunen for at få prioriteret trafik dæmpning på Virumvej. 

 

Byggesager 

Der har været nogle tagudskiftninger i årets forløb. Det er bestyrelsens indtryk at der ikke har været 

problemer med kommunen omkring disse. Så Rene har tilsyneladende banet vejen. Der har været en 

enkelt sag om en carport på Virumvej. Denne sag er afgjort efter byggereglementet. Det betød at 

størrelsen måtte justeres en anelse så arealet kom under de 50 m2 i skel som reglementet tillader. 

Kommunen har prioriteret rækkehus bebyggelserne efter bevaringsværdighed. Der skal i den 

forbindelse udarbejdes en del lokalplaner. Det betyder at der ikke er resurser til at lave lokalplaner 

andre steder, herunder Frugthegnet, foreløbigt. 

 

Vejsyn 

Der er ikke foretaget noget fra bestyrelsens side i denne omgang. Sidste år blev der tilsendt en 

længere liste over forhold som burde rettes. De dokumenterede forhold er ikke blevet prioriteret, og 

er derfor stadig gældende. 

 

Vinter 

Foreningens medlemmer har nu tilsluttet sig den kommunale snerydnings ordning, som betales over 

ejendomsskatten. Det er bestyrelsens indtryk at kommunen har saltet og ryddet sne når der har været 

behov. Behovet har dog været yderst begrænset denne vinter. Status for tilmelding er at vi stadig tre 

gratister på vejen. Det drejer sig om nr. 73, 22 og 39. I år har vi igen haft en grusbunke ved den 

grønne sti. Behovet har nok ikke været særligt stort i år. Snefejemaskinen har som sidste år ikke 

kørt ret meget denne vinter. Der har kun været sne to gange, og i begrænset mængde. 

 

Sammenkomster/Aktiviteter 

Sommerfesten blev en stor succes med perfekt vejr og hygge til ud på de små timer. Der blev som 

sædvanligt holdt fastelavnsfest, der var mange deltagere, ca. 80, og alt forløb fint. Desværre var der 

meget få tilmeldinger til åbent hus arrangementet som derfor blev aflyst. 

 

www.frugthegnet.dk Bliver holdt opdateret af Rene Vv 99, så tag et kig en gang i mellem. 
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