
Virum d. 3/4/2010 

www.frugthegnet.dk bliver løbende opdateret med referater, diverse informationer samt billeder fra 

grundejerforeningens arrangementer, så tag et kig en gang i mellem. 

Der indkaldes hermed til 

DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 
Onsdag d. 28. april 2010 kl. 19.30 i Virum Kirkes Krypt, store sal, Kirkebakken 10 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassereren fremlægger regnskab for 2009/2010 samt forslag til budget for 2010/2011 

4. Forslag om opførelse af vejbump på Frugthegnet 

5. Forslag fra foreningens medlemmer 

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

7. Valg af to suppleanter 

8. Valg af to revisorer 

9. Fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser 

10. Eventuelt - Festudvalg til fastelavn og sommerfest 

 
Punkt 3: Urevideret regnskab og budget forslag for 2010/2011 er vedlagt. Revideret regnskab fremlægges 

på generalforsamlingen. 

 

Punkt 4: Bestyrelsen fremlægger forslag om opførelse af vejbump på Frugthegnet. Beskrivelse af projektet 

er vedlagt. 

 

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. 

 

Punkt 6. Søren Nielsen Fh 86 og Sven Kallenbach Fh 94 er på valg og modtager begge genvalg. 

 

Containere opstilles i weekenden fra den 23. april til den 25. April 
Containerne er kun til haveaffald. Fliser, sten, jord, rødder og lignende typer affald må ikke fyldes i 

containerne. Haveaffaldet bedes skåret i stykker af højst 1 meters længde. 

 

Besigtigelse af private fællesveje og – stier 
Kommunen foretager besigtigelse af private fællesveje i grundejerforeningens område  

onsdag d. 21. april. 

Kommunen henstiller til grundejerne at sørge for, at fortov og rendesten er renset og græsrabatter 

afstukket og slået, inden vejbesigtigelsen finder set.  

 
I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret en øl eller vand 

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Frugthegnet 

Formand Niels Kristensen   FH 36 Søren Nielsen     FH 86 

Næstformand Mette Vorre     FH 27 Sven Kallenbach    FH 94 

Kasserer Aneliesbeth Hefting  FH 7 Jonas Torry-Smith    FH 70 

  Charlotte Fals Markussen FH 80 

 

GRUNDEJERFORENINGEN   “FRUGTHEGNET” 
v/ Formand   Niels Kristensen    Frugthegnet 36     2830  Virum 



Urevideret regnskab 
 

            GRUNDEJERFORENINGEN FRUGTHEGNET 2009/2010

Regnskab Regnskab Budget Budget

2009/2010 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Kontingent pr. husstand 200,00 200,00 200,00 200,00

INDTÆGTER

 98 Kontingenter  a  200 19.600,00  19.600,00 19.600,00 19.600,00
Stigeleje 420,00 125,00 200,00 200,00
Leje af partytelte 700,00 400,00 400,00 400,00
Leje af grill 25,00 100,00 0,00 0,00
Øvrige indtægter 275,00 0,00 0,00 0,00
Renter 241,03 896,50 200,00 200,00

 
Ialt 21.261,03 21.121,50 20.400,00 20.400,00

UDGIFTER
 Opbevaring stige/fejemaskine 0,00 625,00 625,00 625,00
Containerleje 8.237,93 5.592,38 8.000,00 8.000,00
Snefejning 4.634,96 1.290,00 2.200,00 2.200,00
Grusning 3.180,63 2.500,00 2.000,00 2.000,00
Forsikringer 2.866,75 2.774,00 3.000,00 3.000,00
Administration 691,75 1.231,25 1.000,00 1.000,00
Hjemmeside 380,00 500,00 500,00
Møder 600,00 500,00 500,00 500,00
Generalforsamling 134,00 489,00 1.000,00 1.000,00
Diverse, køb af telte mm. 2.082,00 453,00 1.575,00 1.575,00

I alt 22.808,02 15.454,63 20.400,00 20.400,00

Resultat -1.546,99 5.666,87 0,00 0,00

FORMUEOPGØRELSE PR. 31. MARTS 2010

AKTIVER : PASSIVER :

Kontantbeholdning 405,00 Formue 01.04.09 42.502,08
Bankbeholdning 40.550,09 Resultat -1.546,99

I alt 40.955,09 Formue 31.03.10 40.955,09

 
Revisorer Formand  Kasserer:

Jan Friis Nils Aaskilde Niels Kristensen Aneliesbeth Hefting  



 

 

Forslag til etablering af asfaltbump på Frugthegnet 
 
Ved den seneste generalforsamling blev det vedtaget, at grundejerforeningen skulle 
undersøge mulighederne for fartdæmpende foranstaltninger på Frugthegnet, da flertallet af 
de fremmødte var enige om, at hastigheden på vejen ofte er for høj til fare for de mange børn 
på vejen. Fartsynderne skal findes både blandt egne beboere, men også blandt besøgende, 
hjemmepleje, håndværkere etc.   
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen lavede Lyngby-Taarbæk kommune en fartmåling på 
vejen. Den viste, at der i 50 % af tilfældene bliver kørt mere end 30 km/t.  
Lyngby-Taarbæk kommune anbefaler, at hastigheden på en vej som Frugthegnet ikke bør 
være højere end 30 km/t, hvis der skal kunne udvises den nødvendige agtpågivenhed af 
hensyn til, at der er mange børn, som både leger på vejen og cykler til og fra skole. 
 
For at kunne opsætte skilte i hver ende af Frugthegnet, der skilter, at der maksimalt må køres 
30 km/t, skal der etableres fartdæmpende foranstaltninger i form af asfaltbump. 
Blomsterkummer o. lign. kan ikke godkendes af kommunen og politimyndighederne. 
Ligeledes skal asfaltbumpene etableres med en bestemt afstand, jfr. Vejreglerne. Det betyder, 
at der skal etableres 4 asfaltbump på Frugthegnet. 1 asfaltbump på strækningen fra 
Abildgaardsvej til Den grønne Sti og 3 asfaltbump fra Den grønne Sti til Virumvej. 

 
Der er opnået en principiel godkendelse til etablering af 4 asfaltbump på vejen hos 

kommunen og politimyndighederne, men en endelig godkendelse kan først afgives, når den 

endelige fysiske placering af angivet. Dette arbejde vil bestyrelsen give sig i kast med, hvis 

forslaget om etablering af asfaltbump vedtages på generalforsamlingen. 

 
Den forventede samlede udgift til etablering af asfaltbump og skiltning er 120.000 kr., som 

skal afholdes af de husstande, der har matrikler, som støder op til Frugthegnet, dvs. 

Frugthegnet 7 – Virumvej 101. Det er normal praksis, at den efterfølgende vedligeholdelse af 

bump indgår i det vejabonnement, som grundejerforeningen har tegnet med kommunen.  

 

På generalforsamlingen skal der stemmes om, hvorvidt der skal afholdes en udgift af 1.350 kr. 
pr husstand til etablering af 4 asfaltbump og relevant skiltning på Frugthegnet. Samtidig giver 
man mandat til grundejerforeningen, der indebærer, at det er grundejerforeningens opgave at 

sørge for, at placeringen af bumpene placeres i samarbejde med kommunen og politiet, 

således at reglerne for at kunne etablere en 30 km/t-zone overholdes.  
 
Det er vigtigt, at understrege, at projektet kun kan gennemføres, hvis der er tilslutning fra alle 
husstande, idet udgiften skal deles i fællesskab.  


