
 

Referat af generalforsamling 23. april 2008, 

 kl. 20 i Virum kirke, lille krypt 
 
 
Tilstede:  
Frugthegnet nr. 36, 48, 61, 82, 86, 87, 94. Virumvej nr. 99 og 108A 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassereren fremlægger regnskab for 2007/2008 samt forslag til budget for 2008/2009 
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 
 
Ad 1 Valg af dirigent og referent 
Per Steensen (nr. 61) blev valgt som dirigent, René Lundbye (Vv nr. 99) som referent. 
 
Ad 2. Formandens beretning, se vedlagte bilag. 
 
Kommentarer: 
Der blev udtrykt ønske om at hastighedsmålingen på Virumvej blev gjort tilgængelig på foreningens 
hjemmeside. 
 
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 3. Regnskab, se vedlagte bilag. 
 
Kommentarer: 
Ingen 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad 4. Valg til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen har ved flere lejligheder opfordret til at nye beboere velvilligt støttede op som nye 
bestyrelsesmedlemmer fx via nyhedsbrev, ved fastelavnsfest. Bestyrelsesarbejdet er relativt begrænset og 
omfatter ca. 5 årlige møder. 
 
Bo (Vv nr. 108A) og René (Vv nr. 99) meddelte allerede ved sidste års generalforsamling, at de ved 
generalforsamlingen i 2009 vil udtræde af bestyrelsen, der er således brug for nye kræfter til bestyrelsen. 
 
Der blev drøftet flere forskellige muligheder for at hverve nye medlemmer til bestyrelsen og gøre 
opmærksom på hvilket arbejde og faciliteter foreningen stiller til rådighed og hvad der vil forsvinde hvis 
foreningen ophører. Per (nr. 61) og Jan (nr. 82) vil udarbejde et ’opråb’ til beboerne, som vil blive runddelt 
sammen med referatet m.v.. 
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Niels (nr. 36), Søren (nr. 86 og Mette (nr. 59) blev alle genvalgt til bestyrelsen. Sven (nr. 94) blev valgt ind 
som nyt medlem af bestyrelsen. 
 
Ad 5. Valg af suppleanter 
 
Helle Fossum (nr. 87) og Lars Lund (nr. 48) blev valgt som suppleanter. 
 
Ad 6. Valg af revisor 
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 
 
Ejendomsvurdering: 
De nye høje ejendomsvurderinger blev drøftet og der blev udtrykt ønske om en kollektiv klage over 
vurderingerne. Dette er imidlertid ikke muligt, da vurderingerne er individuelle. Brevskabelonen der blev 
udarbejdet for et par år siden vil blive tilgængelig på foreningens hjemmeside 
 
Containere: 
Der blev klaget over at der kun var opstillet 2 containere til haveaffald og ikke som tidligere 3 containere. 
Der vil næste år blive bestilt 3 store containere fordelt over Frugthegnet. 
 
Sommerfest: 
Der er stort behov for hjælp og opbakning fra flere husstande i forbindelse med afvikling af Frugthegnets 
sommerfest, specielt omkring planlægningen op til festen. Det er bestyrelsens bekymring at sidste års 
arrangører ikke stiller op i år, da ingen sidste år meldte sig som medarrangør. 
 
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! 
 
 
 

Bo Bøgeskov Thomsen René Lundbye Niels Kristensen 
 
 
 
Søren Nielsen Mette Vemmer 


