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 Referat af 
 DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING  

Onsdag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i Virum Kirke, Kirkebakken 10 
 
TIL STEDE: 
Frugthegnet:  7, 24, 27, 36, 40, 41, 58, 86, 90, 93 
Virumvej: 99 
 
DAGSORDEN: 

1. 1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Bestyrelsen fremlægger forslag til revideret formålsparagraf 
4. Kassereren fremlægger regnskab for 2012/2013 samt budget for 2013/2014 
5. Forslag fra foreningens medlemmer 
6. Valg eller genvalg 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. Auktion over foreningens fejemaskine 
11. Eventuelt 

 
REFERAT: 

 Ad. 1 - Valg af dirigent 
René Lundbye Vv 99 blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var 
indkaldt i henhold til vedtægterne. 

Ad. 2 - Formandens beretning 
Se vedlagte bilag 

Ad. 3 - Forslag til revideret formålsparagraf 

Formanden forklarede baggrunden for ønsket om en ny formålsparagraf. 
Forsamlingen diskuterede derefter formålet med foreningen samt medlemmernes fælles interesser. 
Der var enighed om at det tvungne medlemskab sætter grænser for hvad, der kan lægges under 
foreningen. 
Mulighederne for at udskille de fælles aktiviteter i en separat forening blev også drøftet. 
 
Formanden har modtaget en skriftlig indvending mod ændring af vedtægterne og denne blev taget 
til efterretning. Med baggrund i tilbagemeldingerne på forslaget trak bestyrelsen forslaget tilbage. 
 
Bestyrelsen vil i kommende år arbejde videre med en ændring af formålsparagraffen med 
udgangspunkt i tilbagemeldingerne.  

GRUNDEJERFORENINGEN   “FRUGTHEGNET” 
v/ Formand   Niels Kristensen   Frugthegnet 36     2830  Virum 
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 Ad.4 - regnskab for 2012/13 samt forslag til budget for 2013/14 
Kassereren gennemgik regnskabet for 2012/13. Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 
2012/13 og budgettet for 2013/14. 
Se revideret regnskab i bilag 

 Ad 5 - Forslag fra foreningens medlemmer 
Jakob Sivertsen, Fh 58 trak sine forslag tilbage da formålsparagraffen ikke blev ændret. 

Ad. 6 - Valg eller genvalg af bestyrelsens medlemmer i henhold til § 11 
Jakob Sivertsen Fh 58 og Bettina Tjagvad Kristensen Fh 24 blev valgt. 

Ad. 7 - Valg af to suppleanter 
Dorte Bjeregaard Fh 90 og Aneliesbeth Hefting Fh 7 blev valgt. 

Ad. 8 - Valg af to revisorer 
Jan Friis, Fh 11 og Nils Aaskilde, Fh 47 blev genvalgt som revisorer. 

Ad. 9 - Fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser 
Kontingentet for 2013/14 blev fastsat til 200,- kr. pr. husstand. 

Ad. 10 - Salg af fejemaskine 
Fejemaskinen blev solgt til René Vv 99 for 200,- kr. 

Ad 11 - Eventuelt 
Sommerfest 
Sommerfesten vil fremover blive afholdt den tredje lørdag i august, da det er den første weekend 
efter skolernes sommerferie. Sommerfest holdes i år lørdag d. 17.8. 
Festudvalg: Jakob Fh 58, Nicolai Fh 40, Henrik Fh 41. 
 
Foreningens mailliste 
Medlemmerne opfordres til at tilmelde sig, så det bliver lettere at kommunikere til grundejerne.  
 
Man kan blive optaget på GF Frugthegnets mailliste ved at sende en e-mail til:  
mailingliste-subscribe@frugthegnet.dk. Herefter vil man modtage en automatisk generet mail fra 
hjemmeside-udbyderen, hvor man skal bekræfte sin tilmelding inden man er tilmeldt.   

Ønsker du noget kommunikeret til medlemmerne på mailinglisten kan bestyrelsen kontaktes på 
bestyrelsen@frugthegnet.dk 
 
 
 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Frugthegnet 
 
Niels Kristensen FH 36   Nicolai Hammenfors FH 40    Nikolaj Kamstrup FH 93    
Søren Nielsen  FH 86   Bettina Tjagvad Kristensen FH 24  Jacob Sivertsen FH 58 
 
 
 

www.frugthegnet.dk bliver løbende opdateret med referater og diverse informationer 


