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Virum 2008-06-16 
 

Appel til beboerne på Frugthegnet 
 

 

1. Indledning 
I forlængelse af dette års generalforsamling besluttede to af deltagerne at 
udsende et par strøtanker om foreningens arbejde til gavn for vores vej. 

 

2. Hjertesuk 
På baggrund af nedenstående tekst vil vi opfordre vejens beboere til at 

deltage mere aktivt i grundejerforeningens arbejde og især melde sig til 
bestyrelsesarbejdet som en slags ”borgerligt ombud”. 

 

3. Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 23. april i Virum kirkes krypt. 

• Fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer deltog 

• 6 personer fra vejens husstande deltog, ud af ca. 100 mulige husstande 

• Et nyt medlem meldte sig til bestyrelsesarbejdet plus to nye suppleanter 

• Ingen meldte sig til at arrangere sommerfesten (sidste års fest havde 

rekordstor tilslutning med ca. 120 personer. Forhåbentlig viser der sig 
senere nogle, som vil tage sig af arrangementet, ellers bliver der ingen 

fest i år) 
 

4. Foreningens virke og berettigelse 
Et kort resume af foreningens primære formål: 

• Kontaktorgan til kommunen og andre foreninger 

• Deltagelse i ”Vejsyn” sammen med kommunen 

• Leje af stiger som passer til husene, kloakrenser, festtelte, store have-
grills m.v. 

• Mægler ved stridigheder mellem beboere 

• Snerydning af fortove samt snerydning og grusning af vejen og levering 

af grus til beboernes anvendelse 

• Debatorgan for f.eks.: Trafiksikkerhed for vore børn (hensigtsskilte i 
begge ender af vejen og hastighedsbump), tolkning af deklarationer og 

håndhævelse af disse 
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• Samler trådene ved arr. af: Sommerfest, fastelavnsfest, som basis for et 

godt socialt miljø på vejen. Arrangørerne er normalt rekrutteret uden 
for bestyrelse 

• Medarrangør af det årlige loppemarked på den grønne sti 

• Koordinerer interessefællesskaber for vejens beboere 

• Ikke mindst et fælles organ, som varetager beboernes fælles interesser 

og informerer ved omdeling af skrivelser eller ved information i 

udhængsskabet på den grønne sti. 

• Sidst har bestyrelsen udsendt en meget gennemarbejdet orientering om, 
hvordan man bekæmper ”Dræbersnegle” 

 

5. Andre fælles aktiviteter 
F.eks. ”Idé dag” 
Hvad er fordelene ved 100 ens husstande? 
Der findes mange forskellige løsningsmuligheder, hvor man kan have glæde 

af at udveksle ideer og tanker for individuel udnyttelse af vore boliger. 

I år var der kun tre som havde tilmeldt sig, hvorfor bestyrelsen valgte at 

aflyse. 
 

6. Opsummering 
Det er muligt, at beboerne på vejen er hårdt pressede i hverdagen og dermed 
mere fortravlede end tidligere. Måske ser beboerne i dag anderledes på de 

fordele, som man høster gennem foreningen, for et symbolsk beløb af 200 kr. 

om året. 

Når dette er sagt, så er der så bare et ”men”, nemlig at der må være nogen, 
som skal ofre lidt tid på bestyrelsesarbejdet. Det består af ca. fem møder om 

året, hvor aktuelle emner debatteres og videreformidles. 
 
Vi håber, at denne lille skrivelse vil kunne danne baggrund for en mere aktiv 

deltagelse i bestyrelsesarbejdet til gavn for trivslen på vores vej. 
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